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ي الوزير /األستاذ   زيد بن ع

يمكن  أنه يملك ما »عزانحيىي حممد « :األستاذنا خصائص خملِ  من
راسة املتو«تسميته بـ  راية  ،ةيأي اجلمع بني الرأي والواقع »زنةاا وبني ا

ين ملكوا ناصية اجلمع بينهما وساقوهما بقلم واحد.  ،والرواية وقلة هم ا
ً  مع الواقع احكاري حبيث اله متوازنة ؤامن هنا تأ آر ألي  ترى فيها هضما

ً  ،من اجلانبني وإنما هو اطراد موزون فيما  ،يف أي من منهما أو تسمع نشازا
وبهذه الروح العلمية املطمئنة تناول خملنا اجلليل  ،يتناو من أحباث

  . نيفحلق بها جبناحني قوي ،مواضيعه
حابة«وهذا الكتاب  يديةعند  الصَّ ي حلق فيه  ذاكهو من  »الزَّ الطراز ا

ا ثم آب من رحلته العلمية  ،ودروب متشعبة ،فوق أودية متشابكة خ
م ،وملء يديه حبث ثري ما علق بها من وأزال عن احلقيقة  ،فيه املعوج قوَّ

  . أتربة وغبار
يديةتوضيح موقف ملاذا اضطر خملنا اجلليل إىل  :اكعض وقد يتساءل  الزَّ

يديةاكن فيها مؤسس مسألة من  ً عليه السالم  الزَّ بل  ؟لك الوضوح واضحا
 املسلحة! املواجهة تهراخساكن موقفه منها أحد األسباب اليت تسببت يف 

لوال أن أفاكر مؤسس  ،احلق أنه لم يكن األمر حباجة إىل هذا اكحثو
فاكر أد تسللت وتماهت يف ق »بو اجلارود بن املنذرأ«مذهب آخر هو 

يدية وتكلمت بلغتها إىل درجة أن  ،وتقمصتها وظهرت بمظهرها ،الزَّ
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  كبري.  فصلها عنها وإفرازها منها حيتاج إىل جهد
ً من ضاعف من تعقيد هذه القضية أن و املؤرخني قد وقعوا يف كثريا

يديةواحدة من األغالط الكبرية عندما اعتربوا اجلارودية من مذاهب   ،الزَّ
 ً فهم يف الوقت  ،يف تناقض ال ختطئه العنيوا عندما وقع ،ثم زادوها شططا

ي  ً اأثبتوا  ،ثبتوا فيه زيدية اجلاروديةأا ومع ذلك  ،عنها ختالفها جوهريا
 ،بالرغم من الفوارق اجلوهرية ،أرصوا بل إحلاقها بالزيدية؛ وإقسارها عليها

سموا لكهم يف «اجلعفري حتدث عن اجلارودية بفروعها وقال :  »اجوخبيت«فـ 
زيدية إال أنهم خمتلفون فيما بينهم يف القرآن والسنن والرشائع  اجلملة

  .)1(»والفرائض واألحاكم
يديةأن اجلارودية من  »الشهرستا«ويثبت  : ثم يقول عن أ اجلارود ،الزَّ

خالف أبو « -  وهو موضوع مركزي -الفة الراشدين خنه يف موضوع إ
  . )2( »االعتقادفإنه لم يعتقد هذا  ،اجلارود يف هذه املقالة إمامة زيد بن يلع

ين الرازي« وينسب د. العمر إىل ابن «و »قا القضاة«و »فخر ا
ر  وعمر بـكريطعنون يف أ «أن اجلاروديني  »اكغدادي«و »شاكر الكتيب

وقال بعضهم: بتكفريهما ويكفرون أكرث  ،ويفسقونهما اهللا عنهما
حابة كتور املعارص  )3(»الصَّ فأين هذا من رأي زيد فيهم؟ ولم يفلت ا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  55(ا) اجوخبيت: فرق الشيعة ص 
: امللل واجحل، حتقيق أمري يلع مهنا و يلع حسن فاعور، بريوت: دار املعرفة،  (ا) الشهرستا

  . 184، ص/1، ج1419/1998الطبعة السابعة، 
، احلياة السياسية والفكرية للزيدية، مطبعة مدبو3( ، 1420/2000) د. أمحد شو العمر

ين الرازي، 229صفحة،  سلمني واملرشكني، حتقيق يلع سايم فرق امل اعتقادات. د/فخر ا
= 
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يديةاجلارودية إىل  فهو ينسب ،إبراهيم العمر من إسار هذا اإلطار ثم  الزَّ
زيد بن يلع يف كثري خمالفة جتعله  هوقد خالف أبو اجلارود إمام«يقول: 

يديةبعيدا عن مذهب  من  با اجلارود لم يكن أصالً أواحلق أن  )1(»الزَّ
يديةا ولكن تَقبُل رواية زيديته بدون فحص قد أبىق بل  ،ح خيالفها لزَّ

  هذا احكناقض احلاد.
وكأنها رشحية من أفاكر اهلادوية  »أ اجلارود«راء آوهكذا ظهرت 

يدية يديةراء آل - بعض األوجه يف -  وانعاكس ـبل وجه احكحديد - الزَّ  الزَّ
قد احكصقت  -  لسبب سيا - لكنها ،مع أنها باحكأكيد ليست منها ،نفسها

 ،خري اهلادوية تبين رأيها السياوأظهر اكعض من متأ ،واندست فيها ،بها
ها باالنتماءوتباهوا     ذلك احكمايه. االدخءفعمق هذا  ،إ

يديةفما يه األفاكر اليت تربت إىل اهلادوية  ؟ يف موضوعنا هذا يبدو الزَّ
قد تسللتا  ،وحق اخلالفة يف اكطنني ،أن القول باجص عن طريق الوصف

يديةإىل اهلادوية  ً  ،الزَّ يها ترحيبا اختذ املتعصبون وبناء بل ذلك  ،ووجدتا 
  .اجلارودية موضوع السب والشتممنهم موقف 

يف الفكر  أن هناك تلبس واضح بمالمح ليست أصالً وهذا يعين 
يدي ً ويعين  ،السيا الزَّ ً أيضا وأن  ،دخلت عليهليست منه قد  أن أوراقا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ابن شاكر الكتيب 52، ص، 1937/ 1356النشار، القاهرة: طبعة دار اجهضة املرصية 
. اكغدادي 185، ص، 2، ق20عبد اجلبار اهلمذا املعين د.  36/ ص، 2فوات الوفيات ج

  .  308الفرق بني الفرق ص/ 
، احلياة السياسية وا1( ، 1420/2000لفكرية للزيدية، مطبعة مدبو) د. أمحد شو العمر

  .85ص
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وأن املوضوع حباجة إىل تنقيح  ،صفحات غريبة قد أضيفت إىل كتابه
  وتصحيح.

هلذا السبب اضطر خملنا اجلليل أن يكتب حول هذه اجقطة 
وأن جيلو الصدأ املرتاكم عن  ،وأن يفرز الصواب من اخلطأ ،املتشابكة

منه وليس اإلنصاف  ،يف أسلوب يعبق بروح اإلنصاف ،حقيقة األمر
@: (عدة حبوثفقد سبق  يف منظومته  ،بغريب sî‡y×a6Ðýa@‹é1a@ o¥( 

@óÐþ©a(و óï’‹Ô( و )çe‹ÕÜa@ ôÝÈ@ sî‡¨a@ Ÿ‹Èو ()@‡åÈ@ óàbàfia@ óî‹Åä@ À@ òöa‹Ô

óî‡îşÜa( م بعملية ترميم اجلرس املصدوع.اوأن ق ،أن صدع باحلق   
تمكن  ،املتوازنوبتلك العدة والعتاد وبالروح املنصفة و األسلوب 

 ،وإبراز اجظرة األصيلة واملستقلة واملتمزية ،اجلليل من فرز املتمايه خملنا
ً  هفاكن كتاب   .هذه املعا مقدمتهوقد أوضح يف  ،لك لكه جتسيدا

ي عرب عنهما خملنا اجلليل واالتزانالوسطية إن  يه مؤهالت  ،ا
يدية إلسالمية لكها واليت الفذة حككون جرس اللقاء بني املذاهب ا الزَّ
وأهل  ،احكف حول رايته أهل املذاهبف ،بوضوحثورة اإلمام زيد  أعلنتها
وح اخلوارج  )1(وأصحاب اإلرجاء قبل أن يتحولوا إىل مرجئة ،احلديث

هو احكعبري العميل عن جتسيد  االحكفاففاكن ذلك  ،اجافرين من لك مذهب
يف واحدة من اللقاءات اليت  ،املتنوعة اآلراءقت عندها حكاليت ا »اجلرسية«

لكن ظهور مالمح  ،مثله احكفافاوال  لم يعرف احكاريخ اإلساليم لقاءً 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1.   ) انظر اإلرجاء واملرجئة يف العدد اخكالث من املسارـ السنة األو
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صدع اجلرس العظيم بما مُحِّل من وما حتمله من فكر متشدد اجلارودية 
ء اليسري  ،أثقال ه من ألوان ح لم يعد يظهر منه إال ال وما أضيف إ

  من خلف ستار كثيف. 
كما اكن يف  ،اجلرس املصدوع ا أدرك خملنا اجلليل أن إخدة بناءمن هن

يديةمن أجل إخدة روح احكجربة  ،رضورة ال غىن عنها ،األصل األو  الزَّ
جيمع األفاكر املستقلة يف إطار  - إن صح هذا احكعبري - "احتاد فدرايل"ضمن 
وإزالة ، عنه رفع تلك األثقال ومن أجل هذه الغاية اجبيلة البد من، واحد

  عرف بل حقيقتها.امللصقات الغريبة منه حكُ 
لم  -  وقد خربُت طريقته ومنهجه - ويبدو يل أن دوافع خملنا اجلليل تلك

وهو أنه ، آخر ال يقل أهمية ن هناك خمالً إبل ، تكن وحدها وراء عمله
 ً  بغض اجظر عن انتماء هذا احلق إىل هذا املذهب، ّتمعَ يَ  أراد أن يصقل حقا

تركيب الوقائع الفكرية بل حنو ما اكنت  ةخدإذاك؛ وإنما اكن همه هو  أو
ً ، عليه ً  فاكن إىل جانب كونه فقيها ً  اكن مؤرخا . وبهاتني العدتني حصيفا

ه ال ألنه زيدي يدافع ، حبث هذا املوضوع ودرسه وتوصل إىل ما توصل إ
ؤرخ ثم ألنه م، بل ألنه خلم جمتهد يفتش عن الصواب، عن مذهبه

يديمتخصص يف الفكر والفقه  ومن ثم  ،ثار حقيقة مشوهةآفهو يصيف  الزَّ
وهو هلذا السبب ، االنتماءيسبق  -  كشأن املنصفني -  فطلب احلقيقة عنده

علق باجبع الصايف من غثاء  فزنح ما، االجتاهسىع بكل جهد يف هذا 
ات إزالة ال السيل.  ثاء هو اجظر يف حقيقة انتماء غوأنا اعتقد أن من أو

يديةاجلارودية إىل  املزعوم يف نظري معضلة  االنتماءحيث شلك هذا  ،الزَّ
يديةتسلل اجلارودية إىل ف ،تارخيية حباجة إىل تنظيف ً  الزَّ  قد أوقع بها أرضارا
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يديةويكفيها رضرا أنها ليست من ، وال شك ء الزَّ ومع ذلك فيه  ،يف 
 ً يديةوقد أمكن للجارودية أن تعمق نسبتها إىل ، حمسوبة عليها ظلما ، الزَّ

، وادعت احكحاقها بالزيدية، إىل اإلمامية؛ ألنها خرجت من اإلمامية وليس
يديةثم تسللت أفاكرها السياسية بالفعل إىل اهلادوية   االعتقادفازداد  الزَّ

ولم يكلف نفسه عناء اكحث. ، باالنتماء عند من اكتىف باجظرة السطحية
 ً ما يلتقطون بعض املالمح فيسلكونها يف هذا املذهب أو  ومؤرخو الفرق كثريا

  . )1(احلديث اذلك كما بينا ذلك يف غري هذ
يديةمن هنا ينبيغ اجظر إىل فكر   ،خارج ملصقات اجلارودية الزَّ

زياد بن «فاكر أ اجلارود أوالطريق إىل ذلك يتم من خالل دراسة سرية و
و حالة احكعرف  .»767/776 ـ150/160 ما بني«تو  »اهلمدااملنذر الكو 

عليه تظهر سريته احكارخيية أنه اكن كثري احكنقل بني املذاهب فاكن من 
  . )2(بالزيدية "حلق"ثم تركهما و، جعفر ابنهثم ، حممد اكاقراإلمام أتباع 

وما قيل عنه ، بني احكهجم القوي واخلفيف متفاوتةآراء وللمؤرخني فيه 
وليس ، دخل ضمن احكقويمات املذهبية املشكوك فيهايقد ينطبق عليه أو 
ه رجعة مفصلة. لكنا من اجص السابق  ،هذا مقام احكفصيل نمسك و إ

يديةأول خيط يف معرفة تسلل اجلارودية إىل  فهذا اجص يدل بل أنه ، الزَّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. وقد ناقشنا فيه موضوع "املطرفية عن ) انظر: حوار 1( جملة املسار، العدد اخكا السنة األو
وال هادويا ولكنه مستقل انتماء ا اجلارود، ووصلنا إىل نتيجة أنه لم يكن زيديا 

بمذهب خاص به، يوافق اهلادي يف بعض القضايا ويوافق غريه يف بعض. وأثبتنا أن لك 
ه من يريد احكوسع.  مالمح التشابه ال تؤهله لتخول يف أي مذهب، فلريجع إ

، احلياة السياسية، ص، 2(   .84) العمر
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ها -  أو يُضم -  ولم ينضم ،أحلق نفسه بها ه هو قد أعلن أنه احكحق وألن، إ
اهلادوية كعض  اقتباسوجاء  ،بالزيدية فقد أخذ املؤرخون ما أعلنه حقيقة

ً أفاكره السياسية تعميق  أنفسهم نياكاحثبعض ولم يكلف ، لك احكبينا
اهلادي نفسه فوقعوا يف  راءدراسة احكناقض بني آراءه وآراء اإلمام زيد وآ

تمنحه  راء من هناك الآراء من هنا وآباس كما لم يتنبهوا إىل أن اقت، فخه
يديةإىل  االنتماءحق  وال يعطيه وضع املتطرفني  ، بل وجه اخلصوص الزَّ

فالرتحيب به جاء نتيجة  ،أيضاً  االنتماءمن اهلادوية بني صفوفهم حق 
د موقف فكري ،موقف سيا وما دون اخكالثة األفاكر اليت ، وليس و

   .لقاء آخرذكرنا فليس هناك بني اجلارودية والزيدية 
  أن: هذا االحكباس يتجىل من خالل ثالث حقائق: ،وخالصـة األمر

: ً  األو    مذهب خاص به. بل  ،وال إماميا أن أبا اجلارود لم يكن زيديا
يديةتكفري وتفسيق املشايخ مرفوض عند أن موضوع  اخكانية:   . الزَّ
ي أحلق نفسه بالزيدية أوال ثم أحلقه :اخكاخكة  بعض أن أبا اجلارود هو ا

 وإثبات ،منه موضوع اجص بل أمري املؤمنني تاقتبساهلادوية عندما 
عوة مع العلم والفضل كما يقول اإلمام املهدي    .)1(اإلمامة يف اكطنني با

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اإلمام املهدي: وهذا أبو قال «: خ 23، ص، 1املستطاب ج حيىي بن احلسنياملؤرخ ) قال 1(

ي ال يوجد إال فيه دون  ي أثبت اجص بل يلع عليه السالم بالوصف ا اجلارود هو ا
التسمية بل معىن أنه لم يكن اجص بل امامته رصحياً باسمه بل بأوصاف واضحة لم 

إلمامة يوجد إال فيه وملا اختصت به جعلوها اكجص عليه باسمه وأثبت هو ومن اتبعه ا
عوة مع العلم والفضل     ».يف اكطنني با
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هالن اجلارودية حككون ؤي ال االقتباسوهذا  ،لكن هذا اإلحلاق القرسي
، فاكر بني مذهبني خمتلفنييف بعض األوإنما هو لقاء  ،زيدية أو هادوية

 ً وقد أمكن للجارودية أن تعمق نسبتها إىل  ،ما حيصل بني املذاهب كثريا
يدية  ،ألنها خرجت منها وادعت احكحاقها بالزيدية ؛إىل اإلمامية وليس ،الزَّ

  يها.ـثم تسللت بالفعل إل
وإرجاع صفحات لك ، يظهر أن إخدة ترتيب األوراق املختلطةوهكذا 

يمكن  وبدونه ال، أمر حيتمه اكحث العليم الصحيح، كتاب إىل أصله
  صافية. قراءة أي فكر قراءة نقية

ويرتكز بل حقائق ، وما قام به خملنا اجلليل؛ يدور يف هذا األفق العليم
وإنما خملاً ، وال سجني هوى ،ولم يكن فيه أسري خطفة ،العلم واملوضوعية

  باحثاً مدققاً.

ی(وبهذه املواصفات الرفيعة يسعد  وث ا راث وا أن يقدم كتاب  ) ا
بمختلف مذاهبهم قرأه اجاس عن (الصحابة عند الزيدية) املسار الرابع 

ن يتمكنوا من إقامة جسور أمن أجل ، ضوء جديدوتوجهاتهم الفكرية يف 
  نيان رشيد.اللقاء بل ب

  زيد بن يلع الوزير
  ماريالند: -  اكوتوماك

  2004 يونيو 17/ه1425ربيع اخكا 28 
  
  



  

  مقدمة الطبعة الثالثة
جملة من  12-11العدد «يف منذ أن نرُش أصل هذا اكحث بل شلك مقال 

 ،الفعل جتاههكنت أتتبع ردود  م 2003ر منتصف العام دالصا )1(»املسار
، كونها تُعربِّ عن خلفيات ثقافية وفكرية مهما اكنت الحظاتاملرصد أو

  ، يتعني اجظر فيها ومراختها.خمتلفـة
ً من اإلضافات  اكحثراجعت صياغة ء ذلك و ضو وضمنته كثريا

قوَّمت بعض وسعت يف اجقل واالستشهاد، وتاملهمة، ودققت يف احكوثيق و
  واقص.اجلفاظ، واستدركت بعض األ

كون ثم وقع   وتفضل األستاذ ،»كتاب املسار الرابع«االختيار عليه 
مين«، رئيس »الوزير زيد بن يلع«: املفكر ، »مركز الرتاث واكحوث ا

إىل قواعد اإلحبار يف جلة هذه  اءتقديمه للقراء الكرام، بما يرشد القرب
  واحكحليل. احكأملاملسألة رواية ودراية، ويفتح نوافذ اجظر يف آفاق 

م اكن  أثر 2004العام يف اجصف اخكا من وحينما نرُش الكتاب 
 ملموس يف تقويم موقف بعض طالب العلم من الزيدية جتاه الصحابة، إىل

جانب تصحيح نظرة أتباع املذاهب األخرى جتاه الزيدية. وخالل سنوات 
ً جُّقادا وأقالمالقراء تناوحكه ألسنة  ، ، دراسة وحتليًال واقتباساً واستشهادا

ارسني يف ، وخلصه بعض واعرتاضاً وتصويباً  بعض اجلامعات، وأنشأ ا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مين، وتعىن باجلوانب الفكرية 1( ) املسار جملة فصلية، تصدر عن مركز الرتاث واكحوث ا
  ية. زيباللغتني العربية واإلجنل واخكقافية والرتاثية، وتتضمن مقاالت وحبوثاً 
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 ،الصحفاب تَّ كُ وواستفاد منه املتحاورون  ، يف ضوئه حبوثاً نياكاحث
، ةاملواقع اإللكرتونياحكلفزيونية، واملشاركون يف القنوات املتحدثون يف و

  وبذلك صار بمثابة مرجع مهم يف بابه.
رأيت أن أعيد  ،الكتاب كرث التساؤل عنوت الطبعة األو دوبعد أن نف

جرتين و، هتبويبه حسب املنهج األكادييم، ليسهل الوصول إىل أقسام
إىل جانب ، هلا صلة وثيقة باملوضوعزيادات كثرية وت افاضإاملراجعة إىل 

إىل املزيد من جوع رال، واملنقولة وتدقيقها وسع يف توثيق اجصوصاحك
 ً منها؛ رغبة مين يف أن يصبح مرجعاً  اخمطوطما اليزال املراجع، خصوصا

  اب واكاحثون.متاكمًال يف بابه، يعتمد عليه الكتَّ 
فعل طائفية ردود ظ اليت تمثل حمض وحرصت جهدي بل جتنب األلفا

وخطفية، إذ اهلدف حماولة كشف حقائق قد تساعد بل احكقريب بني 
تقريب وجهات نظر احلارض، والفرقاء، وتهدي إىل محل املا بل السالمة، 

فعل متباينة، وتشلكت يف ضوئها تكتالت ردود يف مسألة شائكة أوجدت 
  ومجاخت متخاصمة.

م، ولكن الكمية اكنت حمدودة 2007أواخر العام  وتمت طباعة الكتاب
  برسعة ولم يطلع عليها كثري من املهتمني. تنفد

وم أقدمه للطباعة للمرة اخكاخكة مع مراجعة ثاخكة وإضافات  وا
يف اإلخوة اكاحثني من أي توجه اكنوا  -أمل ورجاء  وتعديالت مهمة، ويلك

أن يتحفوىي بمالحظاتهم ونقدهم وتصويبهم واستدرااكتهم يك يتم  –
  مراختها يف الطبعات القادمة إن شاء اهللا.

  م 11/11/2011املوافق: .  ه1432/احلجة/15: اجلمعة /صنعاء 
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Ú‚ÏÚ{{íovfÖ] 

راسات اتفقت  حممد بن عبد اهللا عليه األكرم  اجيببل أن  احكارخييةا
الق ختسوده األ ،جمتمع مثايل نـاءكبذل ما بوسعه أفضل الصالة وأزىك التسليم 

عـوبات  -ستطاع أنه ااتفقت و ،ةـفيعم الرَّ يَ ـالقِ حتكُمـه و ،بيلةـاجَّ   -رغم الصُّ
ارة ذات ـحضا فيهأقام  ،واحدة ةـقة أمَّ من أعراب اكوادي املمزَّ صنع أن ي

  .مةدّ ـمتقـة وحيَّ ورُ ة ـأخالقيهج اومن ،ةـمتينأسس فكرية 
 اعوجاج صىل اهللا عليه وآ وسلمم وَّ ـقَ عرص الرسالة املباركة امتداد وبل 

ي بُ  غرس و ،ةيااهلدألوية مل أصحابه حل أعدو ،أحسن تقويمعث فيه اجليل ا
ـادقواإليمان  ،ةـدة الراسخـالعقيقلوبهم  يف  ،األخالقمهم ماكرم وعلَّ  ،الصَّ

ام ـونالوا وس ،منازل الرشف الرفيع واـارتقح  ،دهم فعل اخلرياتوعوَّ 
 اهللا َرُسولُ  حُمَمَّدٌ ﴿ :عز وجل اكاريعنهم قال ح  ،ته املباركةـمعيَّ االنتظام يف 

ِينَ  َّ اءُ  َمَعهُ  َوا ِشدَّ
َ
ارِ  بَلَ  أ ًعا تََراُهمْ  بَيَْنُهمْ  رمَُحَاءُ  الُْكفَّ ًدا ُركَّ  اهللا ِمنَ  َفْضًال  يَبَْتُغونَ  ُسجَّ

ثَرِ  ِمنْ  وُُجوِهِهمْ  يِف  ِسيَماُهمْ  َورِْضَوانًا
َ
ُجودِ  أ فوصفهم يف هذا املقام  .]29 الفتح[ ﴾السُّ

يه الصالة والسالم، وأخرب عن استقامة سلوكهم، وكشف لبما وصف به نبيه ع
  سيماء الرضا واحكىق يف وجوههم. تألأل عن سالمة أهدافهم ومقاصدهم، ح 

نقله اإلمام يلع بن أ طالب جلماهري أرض الرافدين،  ذلك املشهد هُ ـنفسُ و
: حني   صىل اهللا عليه وآ وسلم دٍ ـلقد رأيُت أصحاَب حُممَّ «قال يف خطبة 

ً  ،فَما أرَى أحداً يُشِبُهُهم ِمنكم داً وقد باتُوا سُ  ،لقد اَكنوا يُصبحوَن ُشعثاً ُلرْبا جَّ
 ً َوَيِقُفوَن بَلَ مثِل اجْلَمِر من ِذكِر  ،يُراوُِحوَن بنََي ِجباهِهْم وَُخدودِهم ،وِقياما
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عيُنهم ُرَكَب الِْمْعَزى من ُطوِل ُسجوِدِهم ،َمَعادِهم
َ
ُ  ،َكأنَّ بنََي أ إَِذا ُذكَر ابَّ

َّ َيبُلَّ ُجيُوَبُهم ،َهملَت أعيُنُهم يِح وَماُدوا َكَما يَِميُد  ،َح َجُر يَوَم الرِّ الشَّ
   .)1(»َخْوفاً ِمَن الِْعَقاِب َورََجاًء لِلثََّواِب  ،الَْعاِصِف 

حابة رضوان اهللا  صىل اهللا عليه وآ وسلمة اجيب د وفاـوبع أصبح الصَّ
ين احلنيفالوحيد صدر عليهم امل م هذا ا وصاروا األمناء بل محل  ،جقل تعا

ورشف  ،ةؤوتلك مهمة مجعت بني جسامة املسو ،الرسالة إىل أصقاع األرض
ي ال ينا إال ذو حظ عظيم. ـَقـام، ا   املْ

ين ما تعني عليهم من  تالميذ املصطىف أدىاقتدار بو يف احلنيف نرش ا
بما ينعمون به  مدينة هلماملستقبل جيال وأضحت أ ،بهارمشارق األرض ومغا

هم املسلمني ينظرون إسائر ا جعل مموهذا  ،اإلسالمبراكت من نور اهلداية و
اجيب  علمهمغمزاً مليهم لاحكطاول عيف أن بعضهم  ويعتقدبل ، بإجالل واحرتام

ً ونكران ،صىل اهللا عليه وآ وسلم الكريم يف محل راية اإلسالم  همجلميل ا
  واحكضحية من أجله.

من  وسلمصىل اهللا عليه وآ ة رسول اهللا عقب وفا بينهم وقع ماكنَّ د ـبي
بل  -جيال بني األ -واخلالف فتح أبواب اجلدل  ،فائهاختيار خلاختالف يف 

 بـكرإىل بيعة أ فقد جاء يف الروايات أن بعض الصحابة بادروا  ،مرصاعيه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نيا يف احكهجد وقيام  1/76ة ). ورواه أبو نعيم يف احللي97) نهج اكالغة خطبة رقم (1( وابن أ ا
عن أ راكة، قال :  42/492وابن عساكر  2/330، واخلطيب يف املوضح 272الليل/

ل عن يمينه، ثم مكث، كأن عليه الكآبة، تصليت خلف يلع صالة الفجر فلما سلم انف«
ىل ح إذا اكنت الشمس بل حائط املسجد قيد رمح، قال: لقد رأيت أصحاب حممد ص

  ».... إلخاهللا عليه 
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 ،ةـيف مسألة اخلالفورة احلسم الفوري رضفيه رأوا  الصديق يف اجتماع مفان
ً ألي اضطراب يمكن أن حيدث يف جمتمع ال يزال  القبيل  االنتماءتالفيا

ً والعصبية األ لم ذلك يف حني رأى آخرون من الصحابة أن  .فيهرسية حارضا
ً مربركن ي املنشغلني بتجهزي اجيب  اآلخريندون تشاور مع اكيعة  إلبرام ا

  .صىل اهللا عليه وآ وسلم لتشييعه إىل مثواه األخري
: (قرشية اخلالفة كتايف خلصتها بة كثرية ومتشعِّ املسألة تفاصيل هذه و 

رغم ما  - الصحابة كبار ، خلصت فيه إىل أن م رؤية سياسية)أترشيع ديين 
رغم  ،يف حدود برشيتهم يَّـةحبكمة ورو خجلوا خالفاتهم  -روي من اختالف 

األهواء السياسية، غرستها  وتأويالت وحتليالت ،جرَ ج ومَ رَ هَ من ع ذلك ـبِ تَ ما 
 ،نازعـرقة واحكَّ ـللفُ إىل بؤرة هلا وَّ مما ح ،امـبانتظ وغذتها الزنخت املذهبية

 أخطرمن ت صارفومُحل كثري منها بل غري وجهها،  ،ما ليس منهاها وُحرش في
  .املسلمنيبني احكفرق واخلصومة امل وع

 مجاعة من الصحابةوزاد األمر سواء واتسعت دائرة الزناع بعد خروج 
بل  »بنت أ بكر ، وخئشةبن العوام ، والزبريد اهللايبن عب طلحة«يزتعمهم 

ثم خروج مجاعة أخرى بزخمة . وهو أحد اخللفاء الراشدين ،يلع بن أ طالب
؛ رأى ذرائعبالك الفريقني  وتذرع، »بن العاص ومعاوية بن أ سفيان، وعمر«

متأولني، مما جيعلهم خمطئني غري هالكني، يف بعض الالحقني أنهم اكنوا بها 
حني رأى آخرون أن ذلك احكأول ال ينفعهم مالم يتوبوا، ألن الواجب عليهم 

احكمرد بل تنىه عن و ،اخلروج بل وحدة األمةمنع العمل بظاهر الرشيعة اليت ت
، فخطؤهم حمقق ومعصيتهم باقية مالم خيرجوا ُموجب ندو اخلليفة الرشيع

  بة.منها بتو
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ينتقد  :ران، أحدهماتيا نوَّ كَ تَ وما ترتب عليها األحداث تلك و ضوء 
 ،بل دور أهل اكيت افـاحكفى أنه رَ ما يَ ـفي ؛ابةـترصفات بعض الصح

ين ومبادئ اإلسالم.  ،مـهوقيع حقيوتض تبىن ي :اآلخرووخروج عن قيم ا
استجابة ملا رأوه صواباً اكن أن سلوكهم رى وي ،ابةـحـك الصحوفاع عن أدِّ ـالـ

   .دين وُخلق وورع هل أالسيما وأنهم أعلم بما جيب عليهم فعله، وهم 
ً كثريالفريقان  خاضو مئات الكتب واكحوث وا كتبو ،الكميةالمن املعارك  ا

يف مجع فضائل الصحابة أحد الفريقني انطلق حيث  ،بةراملتضاواملتوافقة 
إىل ها وتأويل ما حيتمل فيه خطأ من ها،وتربيرأفعاهلم إجالل عموماً وخصوصاً و
 ً الصحابة أخطاء بالغ بعضهم يف جتريم من خيوض يف شأن و .درجة الغلو أحيانا

ً بل حقائق ثابتة ،أو يتعرض جقد بعضهم ً مبنيا ناجتة عن  ،ولو اكن نقدا
  .إيمانهمولم يتضمن طعناً يف كبرش، اتهم ترصف
أخطاء وهفوات بتتبع  منفسهأرتضني فريق املعأرهق الضفة األخرى بل و

 واراك، يك يربوخمالفة  ذاهلعرثاتهم ليسجل إدانة  حأة، وباصحبعض ال
، وك ةصوماخل  بقمن لك عيب ولم ي من اهللا قد برأهأواستجرار خالفات املا

باإليمان، وحماكمة خري أمة أخرجت  نيسبقالإال احكفرغ ملحاسبة  مأمامه
د يكون جاهًال بكثري من أدوات العلم ووسائل ق بعضهم  ، مع أنللناس
  .الفهم
وهذه املسألة : «بقوبن القاسم العالمة حيىي بن احلسني ما عرب عنه ذلك و

يف الصحابة قد أبتيل بها كثري من اجاس، فمن رأى باكديهة حاكية ما شجر 
ً مبتدياً تِّ قَ بني الصحابة وما جاء يف الفضائل، واكن مُ  للنظر وغري خرف  ا

باحلقائق، وأخذ بظواهر املطلقات والعمومات، ولم يبلغ فهمه إىل 
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 ؛وقع يف اخلطر ،احكخصيصات واحكقييدات، لعدم كمال املعرفة واحكحقيقات
لك ال ترى مَ  ل بل الصحابة إال من لم تكمل معرفته، وال ترى حامَ تَ ن فَ و

بل من  -بل أن الواجب  ،ف ذلكخملاً متبحراً مطلقاً منصفاً إال وهو بل خال
ح يتضح  احلق، وال يوقع نفسه يف اهلالك،  ،احكوقف - لم تكمل معرفته

ْعْل ولريجع إىل قو تعاىل:  ين سبقونا باإليمان وال جتَ ﴿رّبنا اغِفْر جا وإلخَوانَِنا ا
هللا يهدي من يشاء ، وا]10[احلرش/يف قُلوبنا ِغالً لثيَن آمنوا رّبنا إِنَّك رؤوٌف رَحيم﴾

  .)1(»إىل رصاط مستقيم
ن من تعصبواملأرص من عقالء الطرفني، ورغم دعوات احكعقل واإلنصاف 

 ،لوالءا وأساس ،اهلداية ةمثل عالمة من عالمتة لك منهم أن رؤيالفريقني بل 
هالتفت يُ وأن ما عداها بدع وضالالت ال    .إ

ر اهللا عنهم من أهل واالعتدال يف هذا األمر أن ندرك أن الصحابة 
ين نالوا من رشف الصح لم ينله غريهم، ومع ذلك ليسوا  ة مابالفضل ا

معصومني من تأثري األهواء ووساوس اجفس والشيطان اليت طالت ح 
ملا دخهم اهللا إىل املداومة  ااألنبياء، ولو لم يكن من شأن املؤمنني أن يذنبو

ني. فإذا اكن اجاقد كعضهم جمتهداً بل االستغفار وجتديد احكوبة يف لك ح
ه الشيخ ابن تيمية، فقال: أمت وًال، فهو معذور وأمره إىل اهللا ، وهذا ما أشار إ
ن إن «

َ
حدهَما اعتقاد من مَسائِل اخْلالف َما يتََضمَّن أ

َ
(يعين: املختلفني) أ

و قِتَايُوجب َعلَيِْه بُ 
َ
و تكفريه أ

َ
و تفسيقه أ

َ
إِذا فعل َذلِك فَ  ،غض اآلخر ولعنه أ

ً اكن جُمْتَهدا خمطئا  حق اآلخر حمنة وفتنة وبالء  يفَذلِك  ، واكن َخطُؤُه مغفورا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه) من علماء 1100-1035حىي بن احلسني بن القاسم بن حممد ( –ـ خمطوط  املستطاب) 1(
  ترمجة (حممد بن حيىي القاسيم). . الزيدية
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  .)1(»ابتاله بِهِ 
يف إطالق األلقاب بل الفريق اآلخر، توسع لك فريق  ظل احكجاذبات و

 :بأنه ،سائر الصحابةله بل ويفّض  اإلمام يلعجانب يميل إىل ن كثري ممصف وُ ـف
أ جانب يميل إىل  نْ مَ صف وُ حني يف  ،ومنابذته ي جيب احكصدِّ  ،)راف(

 جيب الرباءة منه ،)ناصيب( :أنهب ؛يلعبل  ملهويفّض وعمر وعثمان  بـكر
ي  ،تهعومقاط ح نُسب إىل اإلمام الشافيع أنه ؛ ذوي العقول ريَّ حاألمر ا

  قال:
 لـفضيل عند ذوي اجلهروافض باحكَّ     ا ـاً فإننـا عليـلنضَّ إذا حنن فَ 
ِ مِ رُ    ه ـإذا ما ذكرتُ  بـكروفضل أ   لـللفض عند ذكريَ  ٍب ْص نَ يت ب

ـد يف الرملى ـه حتَّ ـب انأد   لكيهما ٍب ْص ض ونَ ـذا رف زلُت  فما  أوسَّ

  وقال آخر :
 بـكرغض أ مينا ببهتان وبُ رُ     إذا ما ذكرنا من يلع فضيلةً 

 ِ  ربوالقَ  رسول اهللا يف الغار ضجيعُ    من اكن مؤمناً يق دّ ـالصِّ  مُ تِ ْش وهل ي

جدل وانعكس  ،ةـقَّ ـواتسعت الشُّ اكالء  عمَّ نتيجة تعصب الفرقاء و
ءالإىل  ىوأد، العامبل السلوك املختلفني  نك إح  ،رغبة يف احكمايز يف لك 

تراثاً زعم أن  يو ،هيرومنظِّ  ،ئهوعلما ،تهأئم :يسىع إىل تميزي د لك فريقـجت
  .ةـوغواي ةاللـضداية، وما عداها فكتب مصدر اهليه  ،خاصةومرجعيات 

ياكنت و ار مَ ـالفرق اليت خاضت غِ تلك من  واحدةً  ،وال تزال ةـديـالزَّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .31/ 1كتاب االستقامة ) 1(
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يف بعض املسائل احلساسة  تتمزيرغم أنها  ،اع السيا واجلدل الفكريالرّص 
يمكن نابعة من حتليل عميق للنصوص،  ،ةـومواقف وسطيَّ  ،ةـتقريبيَّ آراء ب

ً ـجسشلك أن ت ال خيتلفون عن سائر ة ـالزيديف .الفرقاءلتواصل بني لرا
 ،حكوحيدا«أساسيات العقيدة: ومكونات الفكر اإلساليم، سلمني يف جممل امل

 بعض و .»ية الكتاب والسنةع، واحكأكيد بل مرجواملعاد ،واجبوة ،واحكزنيه
نة، عموم احكفاصيل يتفقون مع  العلم وفضالء  أئمةمقام جظر إىل اكأهل السُّ

ات ، وطريقة العمل بقأهل اكيت أخرى و تفاصيل  األدلة الرشعية.واعد وآ
ً ءعتربون جزيُ  بن أ طالب يف الفضل مون اإلمام يلع قدِّ هم يُ نُ وْ كَ  ةـيعمن الشِّ  ا

ً طريقن أهل اكيت ويعترب، و)1(ائر الصحابةبل س ل إىل مصادر وللوصُمثىل  ا
جيلون أهل فهم ، وْصيفاحكَ وال مبالغة يف  ،فضيلاحكالترشيع، بال غلو يف 

وز  عليهم ما جيوز بل اكيت وحيرتمون الصحابة يف حدود أن اجلميع برش  جي
طأ والصواب، وجيري عليهم ما جيري بل املؤمنني من اخلمن اس سائر اج

  .وتمزي أوحك برشف الصحابة ،عة، وإن تمزي هؤالء برشف القرابةأحاكم الرشي
لضغوط الفرقاء وحماوالتهم تعرضا ولكن تلك الوسطية، وذلك االعتدال 

وساعد ، الطرفني ا حنو االحنياز الاكمل إىل أحدماملستمرة لتفع بمن بيق عليه
ً كثريبل ذلك أن  ارسني يف املذهب الزيدي من  ا طالع الهلم ا نَّ سَ تَ لم يَ ا

يدية يف كبار أئمة اء رآخلفيات ل بل صَّ فَ بشلك اكمل ومُ  خمتلف املسائل الزَّ
ً كثريألن  ؛احلساسة ً زال حمصوريمن كتب الزيدية ال  ا من، ولم تتح  ا يف ا

تعدد أنظار واجتهادات أئمة الزيدية ، إىل جانب الفرصة لنرشه بل نطاق واسع
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء منه غلو يف التشيع.) 1(   وهذا مذهب كثري من سلف األمة، وال يعد 
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اكاحثني  بعضتناقض واختالف ما ينسبه  . وهذا ما يفرسيف خمتلف املسائل
  :هااكن من ،أمور كثرية  مما دفعين لكتابة هذا اكحثو هو، إىل الزيدية

أن تسهم يف تقريب وجهات  ملبل أ ،وضوعامليف  دراسة شاملةتقديم * 
يف مسألة أصبحت خمًال من بني املسلمني وختفف غلواء اجلدل  ،اجظر

ً لوال تزال لت ظو ،وشتاتها ق األمةرُّ فَ عوامل يَ  سوء الظن بني لعداوة ومثارا
  املسلمني.

يدي وأئمة أهل اكيت عن سب  * حابة فضالء تزنيه املذهب الزَّ الصَّ
وتفصيل كثري من  ،واحكجين عليهم، بسبب االختالف يف تقييم بعض املواقف

ً  ،الرواية عنهم خمتلفة وشبه متناقضة تجعلاليت  ،املالبسات مع  خصوصا
يدية  يمتأخرظهور بعض احكيارات يف  التشدد واملبالغة يف إىل يميلون الزَّ

  .القطيعةبالغون يف ون السباب ويراخلصومة، ويرب
فاع عن باحكقرب إىل اهللا تعاىل *  حابةا  وإبراز فضلهم ،الكرام الصَّ

فاع عن أهل اكيت مما ينسب ماكنتهم، دون إفراط وال تفريط . وكذلك و ا
 
ً
هم خطأ ُ وأنهم قد ، أو كذباً  إ  مي عليهرتكرثوا الشكوى ممن يفأخصوصا

هم ما لم يقولوا،  ً وينسب إ لم الصحابة وبهذا حب  كسبتن أكون أ راجيا
  كما قيل:فأكون القرابة، حب افرط يف 

دأو     هـيب وآلـللنَّ  ٌب ـي حمـقلبِ  ذب عنهم باللسان وبا
األصحاب إال معتدبغض ال يُ    هورهعن أصحابه وُص  وأذبُّ 

الكشف عن أهم مواضع االشتباك وعوامل االختالف يف املسألة، * 
اكحكعميمات املغرضة، واالستنتاجات اجلائرة، وخلط األمور حكلبيس احلق 

عن احكدقيق يف الروايات  فضالً باكاطل، والعبث باملصطلحات واملفاهيم، 
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 ً فرض وسط نتمكن من من اجلدل..  لعلنا بذلك  املوضوعة اليت أثارت كثريا
  بني اإلفراط واحكفريط.

ً وأنا  نصاف رغم حر الشديد فيه بل اإل -أن هذا اكحث  أدرك تماما
ً من املتعصبني -حكوفيق اوسط وواحك فال الشييع املتعصب ، لن ير كثريا
وحسن تحسني القول يف اخللفاء الراشدين ومحلهم بل سالمة املقصد ب ير

يقبل بما دون الرباءة ممن  نول ،ن الالكم ووضحت احلجةسُ مهما حَ  ؛اجية
، فقد اقرتن مفهوم املغتصبني حقهم املضيعني فضلهم يصفهم بأعداء آل حممد

ويذكر  وعثمان (اجصب) يف ذهنه بمن حيسن القول يف أ بكر وعمر
  !!فضائلهم

فرضية وقوع خطأ أو تقصري من هذا الصحا  تقبلين املتعصب يوال السُّ  
برصف اجظر عن حجم اخلطأ  خطؤه وارد،أن نقده جائز وال يستوعب و ،أو ذاك
واقف بعض يتعرض ملمن ب، فقد اقرتن مفهوم (الرفض) يف ذهنه وآثاره

  .رشوعاألدب امل، ولو يف حدود بمراجعة أو نقدالصحابة 
من نصوص علماء ممكن كرب قدر أذكر بل حرصت أنين وأود أن أنبه هنا 

يدية يف خمتلف جوانب املسألة  املتداولة املعروفة همنقًال عن كتب ،وأئمة الزَّ
كون ذلك أبلغ يف احلجة املشهورة وينقل عن مصادر  بل من َفتََقّول عليهم؛ 

وليك ال يقول من ال ويردد أقواًال غري ثابتة،  جمهولة وأشخاص غري معروفني،
  العلماء وسقطات األئمة. م منهم: إنما تتبعت هفواتيروق  الالك

ار بعض احلفاظ اك أوردت مجلة من اجصوص اليت رواهاوإىل جانب ذلك 
، عن األئمة القدماءاجيسابوري واحلاكم  يواآلجرّ  قطين وابن عساكر

معظم رواتها مروية بأسانيد نها أالسيما و ،الستيفاء بعض املباحث كشواهد
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يديةعن أن  الً ـفض ،الشيعةيف ن يعدودمن امل ال يمنعون من قبول رواية لك  الزَّ
  .راو من أي فرق اإلسالم اكن

وفق بنفسه فللك باحث أن يراجع األصول اليت نقلنا عنها ويقيم الروايات 
ً من وأن السيما ، املتعارف عليها )معايري القبول والرد(  تاجصوص وردكثريا

  .يف أجواء اخلصومة والزناع، ودوايع احكعصب متوفرة يف إثباتها ونفيها
  إنه سميع جميب. ،ومن اهللا أستمد العون واهلداية

  



  

   األولا 
íe^vĆ’Ö]àÂÝøÓÖ]äÃÊ]ææäe^f‰_ 

حابةتبط اكحث يف مسألة تقييم ري اكنت  ،متشعبةبأحداث تارخيية  الصَّ
انعكست يف تراث األمة ح بل أشدها، بني الطوائف حرب احكفضيل فيها 

أو ذم شخص أو يف مدح حكاريخ تعج بآالف الروايات افصارت كتب احلديث و
وإضفاء الرشعية  ،مالتاملجاإلسالم ما جاء إال حكقديم ان أبت أو قبيلة، وك
  بل العصبيات.

جاء بل خلفية اجتماعية  بعض الصحابةجتريح الرتكزي بل وحنن نؤكد أن 
  :مبحثنييف جذوره توضيح يمكن وهذا ما  ،وسياسية، ثم حتول إىل خيار طائيف

  والتطورات. النشأة.األول:  المبحث

حابةاكن   واجلهاد مع السبق إىل دين اهللا نالوه من فضيلة مارغم  - الصَّ
 ؛مجيد واحكقديسبعيدة عن احك ،ينظرون إىل أنفسهم نظرة طبيعية -رسول اهللا 

ي  اخلصومة  اءجوأيف  وترعرع ،األتباع وتعصب دود األفعالرُ ته بَ لَ جَ ا
 َصاحِلًا َعِمَل  َمنْ ﴿ ينطلقون من قاعدة: وااكن حيث ،احلاد واحكمذهبالسياسية 

َساءَ  َوَمنْ  َفلَِنْفِسهِ 
َ
من بادر  فيمتدحون، ]15/اجلاثية[ ﴾تُرَْجُعون َربُِّكمْ  إىَِل  ُعمَّ  َفَعلَْيَها أ

يف  اعوجّ وينتقدون من َقرصَّ يف أداء واجب أو  ،د عمالً وَّ جَ إىل فضيلة أو 
ً  -بما يصل  ،سلوك َّ  درجةإىل  - أحيانا ذلك و ،وشواهد ذلك كثرية ،واحكقريع ما

ِّ  ،أمر طبييع حابةف ،وال يؤثر بل عقيدة املسلمني ،ينال يطعن يف ا رغم  - الصَّ
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ً مقصود أخط وليس لك جتاوزٍ مع أن ،  نوخطاؤوالبرش  ،برش -ة قدرهم جالل ، ا
ُ  -وإن اكن مقصوداً  -ئ وليس لك خط وحيول  ،ويوجب العداوة ،سقط اإليماني

  .واحكجريح ، ويبيح اهلتكويمنع الغفران ،دون احكوبة
غري أن اجظر إىل تلك اخلالفات تغري عند األتباع؛ فبينما اكن الالكم جيري 
يف نقد مواقف هذا الطرف أو ذاك بل أساس اختالف يف وجهات اجظر، 

وافع من تفسري لألحداث وتقييم الواقع وتصور ما يالئمه ، حتول إىل اتهام 
وتشكيك يف  ،َينَقُّص من تدينهماملختلفني وحماكمة نواياهم، وباحكايل 

أم املؤمنني خئشة ر اهللا عنها  ح جاء عن .، وطعن يف تارخيهمصالحهم
أمروا باالستغفار ألصحاب حممد صىل اهللا عليه وسلم «استناكر ذلك فقالت: 

  . )1( »فسبوهم

ð^Ë×¤]î×Â°Öæ^ŞjÛ×Öï‚’jèê×ÂÝ^Úý] 

ا يشعرون به من الضيق جراء اكن بعض أنصار اإلمام يلع ال يكتمون م
األولوية حول هم تقدم اخللفاء اخكالثة عليه، ويدخلون يف جدل مع أنصار

  واحكفضيل، فيجمع لك طرف ما يراه من نقاط ضد اآلخر وحيتج بها.
وحينما بلغ األمر مستوى احكجريح وقف اإلمام يلع ملواجهة ذلك وتصدى 

 املؤمنني أمري يا: فقلت، يلع بل دخلت قال ،غفلة بن سويد، فقد جاء عن 
 أنك يرون أنهم فلوال، وعمر بـكرينتقصون أبا  أصحابك من بنفر مررت إ

 أعوذ« :قالو ، غضب يلعف، ذلك بل اجرتأوا ما به تكلموا ما مثل بل تضمر
صىل اهللا عليه وآ  اهللا رسول أخوا، اجلميل نسَ احلَ  إال هلما أضمر أن باهللا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).3022صحيح مسلم كتاب احكفسري رقم () 23418مصنف بن أ شيبة رقم () 1(
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  ».عليهما اهللا رمحة ووزيراه وصاحباه وسلم
 فتشهد، حليته بل قابض وهو العني دامع نهضنادى جلمع اجاس و ثم 

 وأبوي قريش سيدي يذكرون أقوام بال ما أال« :قال ثم ،بليغة موجزة خبطبة
ي ال ،معاقب قالوا ما وبل، بريء يقولون ومما ،متزنه عنه أنا بما املسلمني  وا

 ،ردي فاجر إال يبغضهما وال ،تيق مؤمن إال حيبهما ال، النسمة وبرأ احلبة فلق
 فيما يغادران فما، وينهيان يأمران ،والوفاء الصدق بل اهللا رسول صحبا

 فقبض ،حبا كحبهما حيب وال ،رأيا اكرأيهم يرى ال، اهللا رسول رأي يصنعان
ثم أطال يف مدحهما وهدد من  .»راضون واملسلمون ،راض عنهما وهو رسول
  .)1(إىل الوقوع فيهمايعود 

مع ما يأ من رشح موقف اإلمام يلع من املتقدمني عليه  - وهذه الرواية 
حول مواقف بعض  لتدل بل أن اكلبلة واحكململ واجلد -يف اخلالفة 

من الصحابة، ظهر يف وقت مبكر، واكن اإلمام يلع بن أ طالب ر اهللا عنه 
، فحري بكل مقتد باإلما   يف أثره.م يلع وحمب  أن يقتأول من تصدى 

èçÚù]í×·°î×Âê×ÂÝ^Úý]æäé×ÂÜãqæ†} 

ن امتعاضهم من ذلك يومومنذ أن بويع اإلمام يلع باخلالفة أبدى األ
لك توأخذوا يطعنون يف بيعته وحيرضون عليه وين قصون منه، واستغلوا 

ي اختذوه  ،مالبسات مقتل عثمان ر اهللا عنهأشياء كثرية من أبرزها  ا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ترمجة عمر بن اخلطاب. واآلجري يف الرشيعة 44/366) رواه ابن عساكر يف تاريخ دمشق 1(
حابة (1176( بن محزة استشهد به لك من: اإلمام حيىي  ).239)، وأبو نعيم يف فضائل الصَّ

رر) ـ خمطوطيف (الشامل) ـ خمطوط ـ واإلمام  و ألفاظه زيادات  ـ.  املهدي يف (ا
  واختالف. 
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وحدة األمة، وجر مما أدى إىل تمزيق  ،يهذريعة لقيادة احكمرد واخلروج عل
احكمسك ولبَّسوا ذلك باحكظاهر ب املسلمني إىل أول حروب الفنت يف اإلسالم.

ينية واحكارخيية؛  خلط أنهم امتداد حينما قدموا أنفسهم بل بالرشعية ا
ً اكن يف خصومة ، وأوعثمان) ، وعمربـكر، فاء (أ اخلل وهموا اجاس أن عليا

خلالفات املعتادة اليت جرت بينهم خصوصاً عند انتقال امعهم، مستغلني بعض 
  .)1(اخلالفة من خليفة آلخر

: قالفيها و ،إلمام يلعإىل اه إحدى رسائل معاوية اليت بعثها تذلك ما كشفو
» ً بعلمه، وجعله األمني بل وحيه، والرسول إىل  أما بعد فإن اهللا اصطىف حممدا

هلم عنده بل زفاكنوا يف منا خلقه، واجت  من املسلمني أعوانا أيده اهللا بهم،
فاكن أفضلهم يف إسالمه، وأنصحهم هللا ولرسو  قدر فضائلهم يف اإلسالم.

اخلليفة من بعده، وخليفة خليفته، واخكالث اخلليفة املظلوم عثمان، فلكهم 
جر، و ر، و قولك الهُ عرفنا ذلك يف نظرك الزشَّ  حسدت، وبل لكهم بغيت.

اء، و إبطائك عن اخللفاء، تقاد إىل لك منهم كما يقاد الفحل دَ عَ سك الصُّ تنفِّ 
  ح تبايع وأنت اكره. »اكعري املخزوم بأنفه«=املخشوش 

 ً منك البن عمك عثمان، واكن  ثم لم تكن ألحد منهم بأعظم حسدا
أحقهم أال تفعل به ذلك يف قرابته وصهره، فقطعت رمحه، وقبحت حماسنه، 

ه آباط اإلبل، وقِ وأكت اجاس عليه، وبطنت وظهرت، ح رُض  يدت بت إ
ه اخليل العِ  تل معك يف ل عليه السالح يف حرم رسول اهللا، فقُ راب، ومُح إ

ن واحكهمة ع الظَّ ، ال ترد»الصوت الشديد«=وأنت تسمع يف داره اهلائعة  ،املحلة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

). رأيانظر بعض احكفاصيل يف كتابنا (قرشية اخلالفة ترشيع ديين أم ) 1(   سيا
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  .)1(»عن نفسك فيه بقول وال فعل
ب وأول بذت هذه احكرصحيات من فاكن فريق ر احكفرقة بني اخللفاء، وتأ

  بعداوة إخوانه من اخللفاء الراشدين. همابل اإلمام يلع واتهمن اجاس 
 بها احكهمة عن نفسه،مطولة دفع رسالة بل معاوية باإلمام يلع رد قد و

اخللفاء يف مقامهم، وبني أن اخلالف معهم يف شأن اخلالفة غري منكر، ووضع 
من املسلمني رسو ذكرت أن اهللا اجت ل« وليس فيه عداوة وال بيغ، فقال:

 أعوانا أيده اهللا بهم، فاكنوا يف منازهلم عنده بل قدر فضائلهم يف اإلسالم،
 اخلليفة، وخليفة يف اإلسالم، وأنصحهم هللا ورسو -زعمت  -فاكن أفضلهم 

ولعمري إن ماكنهما من اإلسالم لعظيم، وإن املصاب بهما جلرح يف  اخلليفة.
وذكرت أن عثمان اكن يف  رمحهما اهللا وجزاهما بأحسن اجلزاء. اإلسالم شديد.

 ً فسيجزيه اهللا بإحسانه، وإن يك مسيئا  ، فإن يكن عثمان حمسناً الفضل ثاخكا
 ً   ذنب أن يغفره.ال يتعاظمه  فسيلىق ربا غفورا

إذا أعطى اهللا اجاس بل قدر فضائلهم يف اإلسالم  - ألرجو أولعمر اهللا 
  أن يكون نصيبنا يف ذلك األوفر. - ونصيحتهم هللا ورسو 

 ييوذكرت حسدي اخللفاء، وإبطا عنهم، وبغوأضاف ر اهللا عنه: 
 ؛كراهة ألمرهمفمعاذ اهللا أن يكون، وأما اإلبطاء عنهم وال ؛فأما اكيغ عليهم.

صىل اهللا عليه  فلست أعتذر منه إىل اجاس، ألن اهللا جل ذكره ملا قبض نبيه
فقالت قريش: منا  وسلم قالت قريش: منا أمري، وقالت األنصار: منا أمري.

فت رَ عَ فَ  سلم، فنحن أحق بذلك األمر.آ حممد رسول اهللا صىل اهللا عليه و
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . جرص بن مزاحم املنقري 91-1/87وقعة صفني ) 1(
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  فسلمت هلم الوالية والسلطان. ،ذلك األنصارُ 
فإن أو اجاس  ،فإذا استحقوها بمحمد صىل اهللا عليه وآ دون األنصار

وإال فإن األنصار أعظم  ،بمحمد صىل اهللا عليه وآ وسلم أحق بها منهم
 ً أخذوا، أو  أصحا سلموا من أن يكونوا حيق :فال أدرى ،العرب فيها نصيبا

هو املأخوذ، وقد تركته هلم جتاوز اهللا  أن حيق ] عرفتفـ[ ؟!األنصار ظلموا
فإن عثمان  ،عليه يبوأما ما ذكرت من أمر عثمان وقطيعيت رمحه وتأ عنهم.

كنت يف عزلة  إو ،ما قد رأيت وقد علمت ،عمل ما بلغك، فصنع اجاس
  ».ن ما بدا لكجَ ، فتَ ىنَّ جَ تَ عنه، إال أن يَ 

وقد اكن أبوك «املا فقال: ث اأحدب من بن أ سفيان ر معاوية ثم ذكَّ 
ّ  أتا فقال: أنت أحق بعد حممد صىل اهللا عليه وآ  ،اجاس أبا بكر حني و

بسط يدك أ وسلم بهذا األمر، وأنا زعيم لك بذلك بل من خالف عليك.
ح كنت أنا  ،وأنت تعلم أن أباك قد اكن قال ذلك وأراده ،فلم أفعل !!أبايعك

ى أبيت، لقرب ع فأبوك  رقة بني أهل اإلسالم.هد اجاس بالكفر، خمافة الفُ ا
ما اكن يعرف أبوك تصب رشدك،  فإن تعرف من حيق ،منك اكن أعرف حبيق

  .)1( »وإن لم تفعل فسيغىن اهللا عنك
معاوية، وقد ظهرت فكرة اء اكن فوهذا يؤكد أن الوقيعة بني يلع واخلل

ين تبنوا نظرية معاوية ،ثمرته عند الرافضة يف الوقيعة بني يلع واخللفاء  ا
   شيعة يلع. الفهم يف ذلك شيعة معاوية قبله، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . جرص بن مزاحم املنقري 91-1/87وقعة صفني ) 1(
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ì†â^¥°èçÚù]äßÚØéßÖ]æäé×ÂÝ^Úý]gŠe 

، وما جرى من رضوان اهللا عليه طالبيلع بن أ  اإلمامبعد مقتل 
مة املجتمع بل زخ األموينيو استمفاوضة بني احلسن بن يلع ومعاوية، 

من ا اإلمام يلع بن أ طالب وأسقط -تذكر الروايات أنهم  -وعند إذن  .املسلم
 ،بابتناولوه باحكجريح والسِّ  ؛وبدًال من الرتضية عنه ،قائمة اخللفاء الراشدين

ه ّط وعكفوا بل احلَ  من احكرصفات اليت فاكن ذلك  ،من قدره واإلساءة إ
س حابةللنيل من كبار  تأسَّ   .يهمعل لتطاوللرَشَّع و الصَّ

عن )1(واحلاكم ،والنسا، والرتمذي، ومسلم، أمحدئمة: روى: األفقد 
ً خمر بن سعد بن أ وقاص، عن أبيه، قال: أمَّ   ،ر معاوية بن أ سفيان سعدا

فقال: أما ما ذكرت ثالثا قاهلن  رسول  !أبا الرتاب؟ أن تسبفقال: ما منعك 
اهللا صىل اهللا عليه وسلم فلن أسبه، ألن تكون يل واحدة منهن أحب إيل من 

فه يف بعض خلَّ ؛ وقد محر اجعم، سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يقول 
أما : «فقالمغازيه، فقال  يلع: يا رسول اهللا خلفتين مع النساء والصبيان؟ 

؟ إال أنه ال نبوة بعديتر  وسمعته » أن تكون مين بمزنلة هارون من مو
، وحيبه اهللا ورسو« :يقول يوم خيرب قال » ألعطني الراية رجال حيب اهللا ورسو

فأ به أرمد، فبصق يف عينه ودفع الراية » ادعوا يل عليا«فتطاوجا هلا فقال: 
ه، ففتح اهللا عليه، وملا نزلت هذه اآلية:   ﴾فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم﴿إ

  .»امهلل هؤالء أهيل«دخ رسول اهللا عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال: 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) وسنن النسا 3724) وسنن الرتمذي (4299مسلم () وصحيح 1608) أنظر مسند أمحد (1(
  .3/117) ومستدرك احلاكم 8342الكربى (
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 ،دـسع عليه فدخل حجاته بعض يف معاوية مَ دِ قَ بن ماجة: الرواية و 
ً  ذكرواـف  ولـرس سمعُت  لرجل هذا تقول :وقال ،دـسع فغضب ،منه فنال عليا

 بمزنلة مين أنت« :يقول وسمعته ؟!»مواله فعيل مواله كنت من« :فيه يقول اهللا
وم الراية ألعطني: «يقول وسمعته »!بعدي نيب ال أنه إالَّ  ،مو من هارون  ا

  !)1(»ورسو اهللا حيب رجالً 
ُ  روى الطربا عن أو : أي رسول  بُّ سَ عبد اهللا اجلديل أن أم سلمة قالت 
ُ  !سبحان اهللا :قلت ؟!فيكم بل املنابر صىل اهللا عليه وسلم اهللا  بُّ سَ وأ ي

ُ قالت: أليس  !رسول اهللا ؟ أشهد أن رسول  ؟!هيلع بن أ طالب ومن حيبُّ  بُّ َس ي
  .)2(اهللا اكن حيبه

هيب اشرتط بن يلع ر اهللا عنه  أن اإلمام احلسن: وذكر ابن عساكر وا
 َ ي عقد بينهما: أن ال ي ً وهو يَْسَمع بسُ بل معاوية يف الصلح ا وهذا  .)3(عليا

ً  :يدل بل    ال يمانع منه. وأ ،أن معاوية اكن يسب عليا
هيب يف   اً جالساكن ن معاوية بن أ سفيان أ )اجبالءسري أعالم (وروى ا
فيهم األحنف بن قيس إذ دخل رجل من أهل الشام فقام ووعنده وجوه اجاس 

ً ر  وتكلم  اهللا عنه، فأطرق اجاس،خطيباً، فاكن آخر الكمه أن سب عليا
ً لو يعلم أن رضاك يف لعن  ،األحنف فقال: يا أمري املؤمنني، إن هذا القائل آنفا

 ً فقد ليق ربه وأفرد يف قربه وخال  ،املرسلني لفعل؛ فاتق اهللا ودع عنك عليا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).121) سنن ابن ماجة حديث رقم (1(
). وأورده اهليثيم 822( 2/83) والصغري 5832( 6/74) واألوسط 737( 33) املعجم الكبري 2(

  اهللا وهو ثقة.. وقال: رجا رجال الصحيح، غري أ عبد 9/176يف جممع الزوائد 
  ، ترمجة اإلمام احلسن بن يلع.3/264و سري أعالم اجبالء  4/222)تهذيب تاريخ دمشق 3(
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 بعمله، واكن واهللا املربز سيفه، الطاهر ثوبه، امليمون نقيبته، العظيم مصيبته.
وقلت فيما ترى، وايم  ،عاوية: يا أحنف لقد أغضيت العني عن القذىفقال م

فقال  األحنف: يا أمري املؤمنني،  اهللا حكصعدن املنرب وحكلعننه طوخً أو كرهاً.
: معاوية قال وإن جتربىي فو اهللا ال جتري به شفتاي أبداً. ،إن تعفين فهو خري لك

قال:  .نصفنك يف القول والفعلقم فاصعد، قال األحنف: أما واهللا مع ذلك أل
قال: أصعد املنرب فأمحد اهللا تعاىل بما هو  .وما أنت قائل يا أحنف إن أنصفتين

ثم أقول: أيها اجاس، أن أمري  ،وأصيل بل نبيه صىل اهللا عليه وسلم ،أهله
ً ومعاوية اقتتال واختلفا  ،املؤمنني معاوية أمرىي أن ألعن علياً، أال وإن عليا

نه مبيغ عليه وبل فئته، فإذا دعوت فأمنوا رمحكم اهللا، ثم أفادىع لك منهما 
أقول: امهلل العن أنت ومالئكتك وأنبياؤك ومجيع خلقك اكايغ منهما بل 

ً كثرياً، أمنوا رمحكم اهللا يا معاوية ال أزيد  .صاحبه، والعن الفئة اكاغية لعنا
.نقص منه حرفاً، ولو أبل هذا حرفاً، وال  فقال معاوية:  اكن فيه ذهاب نف

  .)1(حبر إذن نعفيك أبا
هيب أن ومثل هذا  ن علياً قد إلعقيل بن أ طالب: قال معاوية روى ا

قال: أفعل، قال:  !!ك، وال يرضيين منك إال أن تلعنه بل املنربلتُ َص وَ ك وَ عَ طَ قَ 
اجاس أمرىي أن فاصعد املنرب، فصعد، ثم قال بعد أن محد اهللا وأثىن عليه: أيها 

 طالب أمري املؤمنني معاوية بن أ سفيان فالعنوه، فعليه لعنة أألعن يلع بن 
، قال: نيِّ بَ نك لم تُ إفقال  معاوية:  .اهللا واملالئكة واجاس أمجعني، ثم نزل

  . )2(املتلكموالالكم بل نية  ..حرفاً وال نقصت آخر تال زدواهللا 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ترمجة األحنف بن قيس 2/505سري أعالم اجبالء  ) 1(
  .املصدر السابق ) 2(
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فاكنوا يأمرون بسب يلع  ،والة بين أميةك الوباء يف أوساط وانترش ذل
و املدينة،  من آل مروانأن رجًال  روى مسلمفقد  ،ويعاقبون من لم يفعل

: ر اهللا عنه فدخ سهل بن سعد ، فأمره أن يشتم عليا قال: فأىب سهل فقال 
ه  .أما إذ أبيت فقل: لعن اهللا أبا الرتاب فقال سهل: ما اكن لعيل اسم أحب إ

فرح إذا ديع بها   .)1(من أ الرتاب، وإن اكن 
، املدينة أمري هذا :فقالسهل بن سعد  جاء رجالً  أنبن حبان: الو رواية 

ً  لتسب يدعوك   !!)2(املنرب بل عليا
مر عطية بن ن أ: إىل حممد بن القاسمكتب احلجاج أن ابن سعد وروى 

ً بلعن عليسعيد العو   !!واحلق حليته ،افإن لم يفعل فارضبه أربعمائة سوط ،ا
، فرضبه فأم حكم احلجاج فيه ،فأىب أن يسبوطلب منه ذلك؛ فاستدخه 

  .)3(ة سوط وحلق حليتهائأربع م
 : ً  مروان اكن: قال إسحاق بن عمري عن سعد ابن أخرجوقال السيو  أمريا

ً  يسب فاكن، علينا هيب رواية و .)4(املنرب بل مجعة لك عليا اكن مروان  :ا
  .)5(عمَ اجلُ أمرياً علينا باملدينة ست سنني، فاكن يسب علياً يف 

فنهاه زيد بن  ،طالب أ بن يلع بس شعبة بن املغرية أنوروى احلاكم: 
  .)6(!أرقم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).2409) صحيح مسلم حديث رقم (1(
  ).6925) صحيح ابن حبان حديث رقم (2(
.ت 6/304) الطبقات الكربى 3(   رمجة عطية بن سعيد العو
  ترمجة احلسن بن يلع. 146ء ص ) تاريخ اخللفا4(
  .5/231، و 228/ 4) تاريخ اإلسالم 5(
  . وقال: صحيح بل رشط مسلم ولم خيرجاه.1/541) مستدرك احلاكم 6(
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 عمرو بن زيد بن سعيدأن : وأبو نعيم ،وابن ماجة ،دوأبو داوو ،أمحدوروى 
 يسب منفقال سعيد:  ،بل املغرية يف املسجد وعنده رجل يسبدخل  نفيل بن

ً  يسب :املغرية قال ؟الرجل هذا يَُسبُّون  اهللا رسول أصحاب أرىقال سعيد:  .عليا
؟ ،عندك فقال  ،خطب فنال من يلع ةو رواية أن املغري !ثم ال تنكر وال تغريِّ
  .)1(ر اهللا عنه عليا يسب هذا من تعجب أال :زيد بن سعيد

أن  خمله باملدينة:أمر عبد امللك بن مروان أن وبلغ من تعسف األمويني 
 
َ
 و ،بن أ طالب م آل يلع يشتمون يلعَ قِ أ

َ
م آل عبد اهللا بن الزبري يشتمون عبد قِ أ

ً  وكتبوا وصاياهم ،هرفضو بلغهم أمر اخلليفة. وعندما اهللا بن الزبري  استعدادا
مر آل الزبري يأو ،يلع يشتمون آل الزبري آل الوايل بأن يأمر فأشري بل ،وتـللم

ه فاستحسن ذلك، يشتمون آل يلع   .وعدل إ
رقيق  واكن رجالً بن يلع احلسن بن احلسن لك اكن أول من أقيم ف
 إن آلل الزبري رمحاً  :فقال .تكلم بسب آل الزبري :وايل املدينةفقال   ،رةـالبش

سال دمه و ،جتهح رشخ  ،رضبهالوايل بأمر ف .ها بربابهابُّ ها ببالهلا وأرُ لّ أبُ 
  .)2(!!حتت قدمه

أىب جت  فإن ،املسلم بل سب آبائه وأرحامه جيربأن من  أأسون افأي طغي
  ؟!ح يدىم بالسياط

هيب أن  ىلوذكر ا عي األنصاري  اأباملكىن:  ،عبد الرمحن بن أ 
، الفقيه  وأحد كبار املحدثني تعرض للرضب حينما امتنع عن  ،املقرئالكو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) وأبو نعيم123(: سنن ابن ماجدة، و)4650( : سنن أ داود، و) 187( :) أنظر مسند أمحد1(

  .1/95 احللية
  .13/68) رواه ابن عساكر يف تاريخ دمشق الكبري 2(
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   .)1(سب يلع ر اهللا عنه
إنما قيل «:  - مصدع أبو حيىي األعرج املعرقبيف ترمجة  - وقال ابن حجر 

 املعرقب ألن احلجاج أو برش بن مروان عرض عليه سب يلع فأىب فقطع 
  .)2(»عرقوبه

 ر يلع بلعنمر اأنها وردت بل األمراء أو )املنتظم(وذكر ابن اجلوزي يف 
  :)3(وقال الكعبة بأستار وأخذ ،املنرب –الشاعر  -كثرُي اخلزايع  فر عنه، اهللا

 وإمام سوقة من وبنيه   علياً  يسب من اهللا لعن
 ُ  واألعمام األخوال والكرام   أصوالً  املطهرون ّب َس أي

 املقام عند الرسول آل يأمن   وال واحلمام الطري يأمن
  :فقال ،وغريها باجعال رضبا وأخثنوه املنرب عن فأنزلوه

 عتب ذي بغري اجيب حب   مساوئه اكنت امرأ إن
هم حسن أ وبين  والصلب األرحام يف طاب من   ووا

نب كفارة حبهم بل   أحبهم أن ذنبا أترون  ا
، ح الرباءة من يلعيف ين مواقفهم وما زالوا يضغطون بل الفضالء حكب

هيب عن عي بن يونس أن اإلمام  ما أخذنا العطاء « :قال األوزايعروى ا
 
ُ
لطالق والعتاق ا خذ علينا بذلكح شهدنا بل يلع باجفاق، وتربأنا منه، وأ

، وأعتقت  وأيمان اكيعة. فلما عقلت أمري لم تقر عيين، ح فارقت نسا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىل. ةترمج، 6/128) تاريخ اإلسالم 1(   ابن أ 
  .157/ 10 تهيب احكهذيب ) 2(
  .104-7/103املنتظم يف تاريخ امللوك واالمم ) 3(
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   .)1(»يمارقييق، وخرجت من مايل، وكفرت أ
 ،والرتاشق باحكهم جو من العداوةئ السلوك املنحرف تهيذلك يف ظل  

حابة من هيبة وماكنة، وأصبح خمة اجاس يتحدثون  أسقط ما اكن لكبار الصَّ
: أن  عنهم بوقاحة،  يشتم وهو برجل مربن أ وقاص  سعدح روى الطربا

 ما اهللا من هلم سبق قد قوماً  تشتم إنك :سعد  فقال والزبري، وطلحة علياً 
 ختوفين :فقال .عليك وجل عز اهللا نَّ ألدعوَ  أو شتمهم عن نحككفَّ  اهللا فو ،سبق

   .)2(. فدخ عليهنيب كأنك
إىل أن تو عمر بن عبد العزيز املشؤومة ة األموية نَّ واستمرت تلك السُّ 

هيبه99( اخلالفة سنة من ُطرق أن  )3(). فقد روى ابن عساكر وابن سعد وا
ً يشتمون اكنوا والة بين أمية  عمر بن عبد العزيز فلما و  ،ر اهللا عنه عليا

  :عزة اخلزايع فقال كثري ،أمسك عن ذلك
 ْ ِ ً ت فلم تشتُ و ِ  م عليا

ُ
 رمة جُم ـع سجيَّ تَْبــولم تَ  برياً    ْف ولم خت

يفصدّ  وقلت ي قلت با ً عَ فَ    قت ا  لك مسلم لت فأض راضيا

ØÓiêi†â^¾@g‘]çßÖ]?æ@˜Ê]æ†Ö]? 

راع السيا اكن وراء ظهور احكجين بل ـأن الصالسابقة الروايات  شري ت
حابةكبار  وأنهم  ،أصحاب تلك املبادرةمن اكن  األموياحكيار أن تؤكد و ،الصَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .7/130سري أعالم اجبالء لثهيب ) 1(
: رجا رجال "9/154الزوائد  جممع" اهليثيمقال )، و307(الطربا الكبري رقم ) معجم 2(

  الصحيح.
  .5/147سري أعالم اجبالء  .5/394طبقات بن سعد  .96/ 50) تاريخ مدينة دمشق ج 3(
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ابن تيمية وغريه أن الشيخ فقد ذكر  ،قبحهاملتفق بل  )اجَّصب(محلة ألوية 
ين «اجواصب هم:  الروايات . و)1( »حيبونه وال ،يتولونه واليلع  من ،يتربؤونا

  .ني اكنوا كذلكيالسابقة تق بأن األمو
أنها نشأت يف ظله  ،نهجلك املم األموي ـاحلكتبين واكن من تداعيات 

اجيل  عتربونل من اجواصب ييْ فظهر جِ  ،ذلك السلوك بتأثرت مدارس فكرية 
بعض نقلة ح وجدنا  ،ربة دينيةقُ وأهل بيته اإلمام يلع بن أ طالب من 

فقد جاء يف كتب تراجم الرواة أن  ،اجصبذلرقون يف حلديث رواة او العلم
ً بعضهم اكنوا يسبون  فضًال عن الغمز واحكجريح  ،وال حياء جبال حر عليا

ن ين اوطبعو، املبَطَّ   ومن أمثلة ذلك:. ذلك بطابع ا
اكن فقد أكد املحدثون أنه  ،ه)163سنة (املتو  بن عثمان حريز )1(

ً علياإلمام يسب  وال خيرج من املسجد بعد الصالة ح يلعنه  ،ويشتمه ا
   .)2(وابن حجر واملزي ،اكغدادي :ذكر ذلك لك منسبعني مرة!! 

 ،ووثقه القطان وابن معني ،لك قال ابن عدي: حريز من األثباتومع ذ
هيب: اكن متقناً ثبتاً.  أنه قال: ال أعلم أ  ،وحىك عن معاذ بن معاذوقال ا

ً أفضل منه!  ،فقال: ثقة ثقة ثقة ،وعن أ داود: سألت أمحد عنه رأيت شاميا
واعتمد روايته أصحاب الصحاح  )3(وعن أ حاتم: ال أعلم بالشام أثبت منه!!

  .)4( حديثنييف صحيحه  أما اكخاري فروى  ،الست عدا مسلم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .5/44) أنظر منهاج السنة 1(
  .2/209. تهذيب احكهذيب 5/576تهذيب الكمال .8/267) تاريخ بغداد2(
  .1/475يف نقد الرجال  االعتدالمزيان  .2/209) انظر : تهذيب احكهذيب 3(
من إىل إسماعيل، و 3/1292) صحيح اكخاري 4(   .صىل اهللا عليه صفته  3/1302باب نسبة ا
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قال أمحد: اكن  ،ه) 108 سنة (املتو عبد اهللا بن شقيق العقييل) 2(
هيب  وابن حجر: حيمل بل يلع. وقال ابن خراش: اكن يبغض علياً. وقال ا

  .)1(ناصيب
ار املسلمني. وقال أبو حاتم وأبو يَ حيىي بن معني: من خِ فيه ومع ذلك قال  

ً  يف صحيح مسلم اثنان وعرشونو  ،)2(زرعة: برصي ثقة   !!حديثا
 )ملزيانا(جاء يف  ،ه) 110 سنة (املتو نعيم بن أ هند األشجيع) 3(

َ  قيل للثوري: لِمَ  ر اهللا تسمع من نعيم بن أ هند؟ قال: اكن يتناول علياً  مْ ل
: ثقة! واعتمد روايته: )3(عنه . ومع ذلك قال أبو حاتم: صدوق! وقال النسا

 )4(و يف صحيح مسلم أربعة أحاديث ،والنسا والرتمذي وابن ماجةمسلم 
  فهال تركوه واقتدوا بسفيان اخكوري رمحه اهللا. .)5(واستشهد بروايته اكخاري

قال ابن حجر: قال  ،من صغار احكابعني ،أزهر بن عبد اهللا احلرازي) 4(
هيب: ناصيب ينال من  .  اهللا عنهر يلعابن اجلارود: اكن يسب علياً. وقال ا

. واعتمد )6(ولكن ذلك لم يمنعه من أن يصفه بأنه صدوق حسن احلديث
  د والرتمذي والنسا يف سننهم!!وروايته: لك من أ داو

هيب يف  ،من احكابعني ،ملازة بن زبار أبو كيد اجلهضيم) 5( قال ا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .307/ 1تقريب احكهذيب  .1/342) املغين يف الضعفاء 1(
  .5/81) اجلرح واحكعديل 2(
  .7/45) مزيان االعتدال 3(
  ).2935و  2797و  1560و  144) انظر صحيح مسلم األحاديث رقم: ( 4(
  ).1935) انظر صحيح اكخاري حديث رقم (5(
  .65املغين يف الضعفاء  .1/322مزيان االعتدال  .179/  1) تهذيب احكهذيب 6(
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ً )املزيان(  ينال من يلع: اكن يشتم علياً. وقال: حرض وقعة اجلمل واكن ناصبيا
ً  ،ر اهللا عنه  وبواعتمد روايته أ .)1(. ومع ذلك قال عنه: ثقةويمدح يزيدا

: قال ابن حجر. و)اخكقات(وذكره ابن حبان يف  ،د والرتمذي وابن ماجةوداو
  .)2(صدوق ناصيب

اخلوارج ورؤسائهم كبار من  ،اكرصي عمران بن حطان السدو) 6(
ذكر ، مذهب اخلوارج اكن من املعروفني يف«قال ابن حجر: ، ه)84سنة (تو 
ابن سريين قال: تزوج عمران امرأة من اخلوارج لريدها عن مذهبها عن 

ر اهللا  يلع بن أ طالباإلمام ابتهج ملقتل أنه جاء عنه . و)3(»فذهبت به
  :)4(فقال ،بن ملجمعبد الرمحن  ومدح قاتله ،عنه

  بلغ من ذي العرش رضوانا إال    بها رضبة من تيق ما أراد يا
ً  إ   ية عند اهللا مزياناالرَبِّ  أو    فأحسبه ألذكره حينا

النسا وأبو اكخاري وروى  ، ونياملحدثكثري من أثىن عليه ومع ذلك 
   .)5(و يف (صحيح اكخاري) حديثان ،داود وأمحد

ين والقيم أسوأ من وصف قاتل يلع بأنه  ر اهللا عنه فأي جرأة بل ا
ً لرضاء اهللاأو ،تيق عند  وأنه من أو الربية مزياناً  ،نه ما فعل فعلته إال طلبا

ويشطب اسمه من بني  هأفال يستحق أمثال من يتفوه بهذا أن يرتك حديث !اهللا؟
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .5/507و  7/417) مزيان االعتدال 1(
  .1/464. تقريب احكهذيب 5/345) اخكقات 2(
  .8/128تهذيب احكهذيب  ) 3(
 .4/214) سري أعالم اجبالء 4(
  ) ترقيم العاملية.5496) وحديث رقم (5387رقم ( ) حديث5(
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ارقطىن أنصف قد و !ريفةـالش محلة السنة اجبوية حني انتقد اكخاري بل ا
   . )1(رأيه: مرتوك لسوء اعتقاده و خبث قالالصحيح ورواية حديثه يف 

من أتباع حريز بن عثمان وصفه  ،اجلوزجا يعقوب بن إبراهيم) 7(
 اجتمعوقال ابن حبان: اكن حريزي املذهب. ورووا أنه  ،املحدثون باجصب

 من جتد فلم حكذحبها وجةفرُّ   جارية فأخرجت ،احلديث أصحاب بابه بل
 يف يذبح )يلع(و ،يذحبها من يوجد ال فروجة!!  اهللا سبحان :فقال ،يذحبها
اجيل من  بالغ يفو ،)!! وجاهر بعداوته لعيلمسلم( ألف وعرشين نيفا ضحوة

مع ذلك  .)2(لعيل وإن اكن من كبار علماء احكابعنيبوالئه وحمبته لك من عرف 
اجلرح حد أئمة أو ،من احلفاظ اخكقات قالوا اكنبعض املحدثني و عليه أثىن

  واحكعديل.
باجيل تدينون ي )الروافض(ل من اجيأ تظهر(اجواصب) و مقابل 

حابةمن  ومن واالهم، وعمر وعثمان بـكرمن أ  نسبوا فلك ذوزادوا بل  ،الصَّ
  :الروافض واشتهر من، يقولوا لم ما ،فضالء أهل اكيتإىل 

أول من : األعمشقال  ،الكو اهللا عبد أبو اكجيل سعيد بن املغرية) 1(
واتفقت  .)3(املغرية بن سعيد همار اهللا عن وعمر بـكرسمعت يسب أبا 

هم  ،الروايات أنه اكن يكذب بل أهل اكيت ويدس  ،يقولوا لم ماوينسب إ
  .)4(ذلك يف الكتب والروايات

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .حتقيق الشيخ مقبل الواديع 259اإللزامات واحكتبع  ) 1(
  ).1/6 ، لسان املزيان (املقدمة1/79) تهذيب احكهذيب 2(
  ترمجة (املغرية بن سعيد). 6/75) لسان املزيان 3(
  ).12587ل للخويي ترمجة رقم ( ، ومعجم الرجا6/75 ترمجته يف لسان املزيانيف املزيد ) أنظر 4(
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 أدري والقال ابن قتيبة:  ،اكن من السبابني للصحابة ،اخلطاب أبو) 2(
 يف بالزور خالفهم من بل يشهدوا أن أصحابه يأمر اكن أنه غري، هو ممن

ماء األموال   .)1(حالل لكم ونساءهم دماءهم إن: وقال ،والفروج وا
ـادقاإلمام أن  ،اخلوييالسيد وذكر   َهْل ﴿ : وجل عزعن قول اهللا  سئل الصَّ

نَبُِّئُكمْ 
ُ
َياِطني َيزَنَّلُ  َمنْ  بَلَ  أ  ،سبعة : املغرية بن سعيدهم «: قال ،]221/الشعراء[ ﴾الشَّ

 ،بن احلارث وعبد اهللا ،واحلارث الشايم ،وصائد اجهدي ،بن سمعانوبنان 
من مشاهري وغريهم وهؤالء  .)2(»بوأبو اخلطا ،ومحزة بن عمار الزبريي

  عنهم.اهللا تعاىل الكرام ر السبابني للصحابة 
اكن من  .املعروف بشيطان الطاق ،حولحممد بن يلع بن اجعمان األ) 3(

 ،وعمر بـكرزعم أن اإلمام زين العابدين أمره بالرباءة من أ  ،الغالة السبابني
، إن أ اكن جينبين عن لك رش ،ال تكذب بل أ«اإلمام زيد بن يلع:  فقال 

 منهما ءباحكربيأفرتاه خيربك بأن دينك وإسالمك ال يتم إال  ،ح اللقمة احلارة
عليه اإلمامية  أثىن .)3(»؟!ويهملين عن احكعريف بذلك -وعمر بـكريعين أبا  -

حبوارات جرت بينه وبني بعض  اتفاخروو ،واعتربوه من أصحاب األئمة
  . )4(ويلقبونه: مؤمن الطاق ،معارصيه

قال ابن املبارك: ال  ،بن هرمز الكو عمرو بن ثابت أىب املقدام) 4(
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة من الشيعة) .623ص  ) املعارف، البن قتيبة1(   : باب (أسماء الغا
  .15/257للخويي  ) معجم الرجال2(
، ترمجة  الرجاليف معجم أورد اخلويي حنوها يف احكحقيق. و ) روى القصة: الكيّن، كما3(

)11387.( 
 ).11387() أنظر معجم الرجال للخويي، ترمجة رقم 4(
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 .واكن يشتم عثمان ،سوءابن معني رجل وقال  نه يسب السلف.إفنه حتدثوا ع
 اجيب مات ملا  :قالوروى عنه أنه  ،سوء رجل خبيث راف وقال أبو داوود

وأثنوا  اإلماميةعلماء  هذكرو .)1(مخسة إال اجاس كفر صىل اهللا عليه وسلم،
ي قال عنهابن الغضائري عدى  .)2( عليه ً ، ا   . )3(: ضعيف جدا
قال أبو زرعة: اكن  ،أحد احلفاظ ) عبد الرمحن بن يوسف بن خراش5(

 ً فأجازه بأليف  ،وأهداهما إىل بندار ،ج مثالب الشيخني يف جزأينخرَّ  ،رافضيا
  !!)4(فمات إذ فرغ منها ،بىن  بها حجرة ،درهم

أقدم بعض املحدثني بل مجع  املثالب واملساوئونظراً لكرثة األخذ والرد يف 
حابةما روي يف مساوئ  أمحد بن حنبل: اكن أبو اإلمام ح جاء عن  ،الصَّ

 ً وفيه  ،صىل اهللا عليه وسلم فيه معايب أصحاب رسول اهللا عوانة وضع كتابا
أعطين ذاك الكتاب  ،فقال: يا أبا عوانة ،سالم بن أ مطيع هفجاء ،باليا

فأخذه سالم فأحرقه. وروي عن عبد الرمحن بن مهدي قال: نظرت يف  ،فأعطاه
  . )5(ة وأنا أستغفر اهللا كتاب أ عوان

…Ù^ÃÊù]æJJ°eý]æÌéËŞjÖ]Í^’Þ 

تمني إىل ناملبعض  تطفيفهذه املسألة ما جند من ومن الالفت للنظر يف 
ينال من أهل السنة يتغاضون عمن اكن نتمني إىل فبعض امل ؛أو ذاك االجتاههذا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، ترمجة: (عمرو بن ثابت). 10-8/9 ) تهذيب احكهذيب1(
 ).8863) أنظر معجم الرجال للخويي ترمجة رقم (2(
 .)22الرجال البن الغضائري ترمجة رقم () 3(
 . 519/  5. الاكمل يف الضعفاء  545/  6) الاكمل يف الضعفاء 4(
  .27/ 1) مزيان االعتدال يف نقد الرجال 5(
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أما إذا تعلق  ،كما تقدم الصحاحويعتمدون رواياتهم يف  ،ويعتربونه متأوالً  ،يلع
نه فإنهم ال يرتكون الرواية ع ،أو عمر أو عثمان بـكرأ من من ينال األمر ب
ه القتل  ،ةبل حيكمون عليه بالكفر أو الردّ  ،فحسب وجيعلون َحدَّ

جعل املوقف من معاوية مقياساً للموقف من ف ،بالغ بعضهمو .)1(واحكَّنكيل
: معاوية اكن يقولعبد اهللا بن املبارك مجيع الصحابة، فروى ابن عساكر أن 

ً  ؛نةعندنا حِمْ    !!)2(تهمناه بل القوما فمن رأيناه ينظر إىل معاوية زشرا
يف تكفري وتفسيق من ينال من ون بعض الشيعة ال يرتدد املقابل جند و
اجيل من أما  ،دمه وما وعرضه ونيبيحو ،حد من أئمتهمأيتطاول بل أو  يلع
بل قُربة عند  ،عفوفيهم الالكم ف ،وعمر وعثمان وخئشة وأمثاهلم بـكرأ 

  .والعياذ باهللا ،بعضهم
عند هذا  -وملاذا يعترب الراوي  فأي اختالل يف املوازين أسوأ من هذا؟!

م  - الفريق  أما إذا نال  ،إن نال من صحا معنيمهدر الكرامة مرتداً مباح ا
ً «ا يكون الشخص وملاذ من صحا آخر فهو ثقة ثقة ؟! إن أخد اجظر  »رافضيا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يسب رجل عن سئل أبزى بن الرمحن عبد بن سعيد أن) 6/132 هذيباحك( يف حجر ابن ذكر )1(

). 162. فقال: يقتل. فقيل: سب عمر. قال: يقتل. وذكر ابن بطة يف (رشح اإلبانة بـكر أبا
وعن عبد الرمحن األوزايع أنه قال: من شتم أبا بـكر الصديق، فقد ارتد عن دينه وأباح 

االشقر، فقال: لم يكن عندي ممن يكذب يف احلديث.  دمه! وسئل أمحد عن حسني
: صنف بابا فيه معايب أىب بـكر وعمر. فقال: ما هذا بأهل أن حيدث عنه.  فقيل 

: روى يف : ). وقال أبو حاتم297(ضعفاء العقييل ترمجة ( إبراهيم بن احلكم الكو
رر . وذكر ابن )1/274هذيباحك(مثالب معاوية، فمزقنا ما كتبنا عنه.  حجر يف (ا

عرتف بسب أ بـكر ق شخص احكم برضب عناملاليك : أن القا )4/113الاكمنة
  ه).755وذلك يف مجادى األو سنة (وطافوا برأسه. وعمر، فقتل وأحرق العوام جسده، 

  .، البن عساكر59/209)  تاريخ مدينة دمشق 2(
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؟! أما إذا وقف  امر اهللا عنه أو عمر بـكريف حديث روي يف شأن أ 
باملرصاد وتكلف رد ما هو مشهور منها عند  هللا عنهار  لفضائل يلع

هر وحافظ السلف واخللف؛ فهو شيخ اإلسالم وَعلَم األعالم   .!!العرص ودرة ا
وعتاة  »الروافض«ووجد غالة  ،األفعال تعمل عملهاوهكذا أخذت ردود 

ً صاغية  »اجواصب« حابةوتناول بعضهم كبار  ،إلشاختهم آذانا بكالم  الصَّ
  .جتاوزت احلد املسموح به يف اجَّقد واحكقييمسيئ ووصفوهم بأوصاف 

وسيا  اجتمايعمن تناول هذه املسألة بل أنها ذات بُعد زمن وبعد 
ً  وأخذت ،رُشِْعنت ً دينياً وفكريا جزءا حبيث صار حتديد املوقف فيها  ،طابعا

، ح وتعمق اخلالف فيها ألسباب خمتلفة ،الرباء وأللوالء  من العقيدة وموجباً 
عوة إىل  دهذه املسألة ال يقبلون ح جمر املختلفني يفبعض أننا جند  ا

ي ال يمانعون فيه من احلوار ،احكقارب فيما بينهم مع واحكقارب  يف الوقت ا
يانات األخرى.   أصحاب ا

وماكن  يهدر يف لك زمان نصافاإلو العقلصوت رغم ذلك ال يزال و
 أوابربمختلف مذاهبهم أهل السنة فاملنصفون من ، ضغوط املتمذهبنيرغم 

 ،اإلمام يلع أو نال منه أساء إىلانتقدوا َمْن حينما ، »جصبا«تهمة ساحتهم من 
أن ح  ،من ذلك ءولم يوافقوا من ظهر يف الكمه ، »صبوااج«ـب مووصفوه

عند رشح حديث  وقال ،»نواصب«يلع بأنهم ألمام احمار وصف ابن حجر 
 لعيل ظاهرة وفضيلة ،اجبوة أعالم من علم احلديث هذا و«: رمقتل عما

ً  يكن لم علياً  أن الزاعمني اجواصب بل ورد ،ولعمار   .)1( »حروبه يف مصيبا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ر تقتلك الفئة اكاغية.عما ، عند رشح حديث: يا(املعرفة) 1/543 ) فتح اكاري 1(
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ابن أن ح ، اإلمام يلع فضائل ة ابن تيمية يف تناودَّ حِ هم بعضتقد نوا
 وكم« وقال: ،اجلياد األحاديث من كثرياً  ردابن تيمية  ذكر: أن ،العسقالحجر 

ً تؤدي  يـالرافض الكم حكوهني مبالغة من  اهللا ر يلع تنقيص إىل أحيانا
  .)1(»عنه

موقفه السليب من األحاديث الواردة يف فضائل يلع رغم  -أن ابن تيمية مع 
ً يف براءته من  - تفضيل يلع بن أ طالب حني جزم ب، »اجصب«اكن واضحا

بل مجيع الصحابة، عدى من سبقه من اخللفاء الراشدين، وحىك ذلك عن أهل 
نة، سَ حَ  نه ليس من أهل السنة من جيعل بغض يلع طاعة والإ«قال: ف ؛السنة

لكوهم ينكرون بل من سبَّ  - وأضاف:  -. بذلكوال يأمر  وما  ،ه، واكرهون 
 ،ساب واحكالعن بني العسكرين، من جنس ما جرى من القتالجرى من التَّ 

 .»اجاس بغضا وكراهة ألن يتعرض  بقتال أو سب وأهل السنة من أشد
ين بايعوا حتت الشجرة، بل يلعٌ «وأضاف:  هو أفضل منهم  أفضل مجهور ا

ً نة من يقدِّ إال اخكالثة، فليس يف أهل السُّ  لكهم غري اخكالثة، بل  م عليه أحدا
يفضلونه بل مجهور أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، وبل السابقني األولني من 

   .)2(»املهاجرين واألنصار
ين واليتهم خالفة نبوة ورمحة، «وقال أيضاً:  يلع آخر اخللفاء الراشدين ا

اء اهللا ولك من اخللفاء األرب عة ر اهللا عنهم يشهد  بأنه من  أفضل أو
  )3(»املتقني،  بل هؤالء األربعة أفضل خلق اهللا بعد اجبيني

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (ترمجة يوسف احليل). 6/320) أنظر: لسان املزيان 1(
  .4/397 اجبوية  منهاج السنة) 2(
  . 7/453) منهاج السنة اجبوية 3(
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ً أويت يف القضاء مالم يؤت أحد من  وجزم يف كتاب (االستقامة) بأن عليا
ن عليا ر«الصحابة، فقال: 

َ
اهللا َعنُه اَكَن أق من َغريه بَِما أفهم من  نعلم أ

ن َسماع اجُُّصوص ُمْشرَتك بَينه َوَبني َغريه
َ
  . )1(»َذلِك َمَع أ

بسبب تصدي كثري  ،إىل أد مستوياتها »اجصب« ت ظاهرةضلك اخنف
   .هم عليهم وبراءتهم منهمدور ،من علماء أهل السنة للنواصب

اخنفضت نسبت الرفض بني أتباع املذهب الزيدي نتيجة  املقابل و
يديةمن علماء مواقف املحققني  ين  الزَّ  ،»الرفض«برأوا أنفسهم من تهمة ا

وهو كبري ه) 298(ن اإلمام اهلادي إح  ،منهم اوأوردوا بل الروافض وترب
من؛ اعترب سباب اخللفاء جناية تستوجب العقوبة، جبت  وأمر أئمة الزيدية يف ا

  .كما سيأ  ،وعمر بـكرمن سب أبا 
بن أ  املرت بني من سب يلعبن حيىي ولم يفرق اإلمام املهدي أمحد 

ين فسق «حكم بـف، وعمر ر اهللا عنهم بـكرأبا سب أو  ،طالب اخلوارج ا
 ً ين يسّبون الشيخني ،يسّبون عليا  جلُرأتهم بل ما ُعِلَم حتريمه ،والروافض ا

  . )2( »قطًعا
أخيه حممد و بن يلع، روايات عن اإلمام زيداإلمام حيىي بن محزة  وذكر

ه جعفر و ،اكاقر وهذا هو «ثم قال:  ،وعمر بـكريف اخكناء بل أ  ،الصادقو
فأين هذا عن هذيان الروافض  ..اكيت املعتمد عليه عند أكابر أهل

إىل . )3(»!وكذبوه نقلوههم بل ما ئوماكف ،فاهللا حسبهم فيما قالوه! ؟ واجلارودية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1/8كتاب االستقامة ) 1(
 .25/ 5) اكحر الزخار 2(
، رشح جواب (3( يباج الو  .)152) ا
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  .غري ذلك من اجصوص اليت سنأ بل ذكرها
ة،  تالرفض احتفظ بمستويامعدل ولكن  عند الشيعة اإلمامية، خ

، وتداول كثري من وجماملتهمالغالة عن ئهم سكوت كثري من علمانتيجة 
م يف كتبهم، وإن قَ  بعضهم عن الالكم القبيح، وآثر عدم  ّف روايات القدح وا

ً ملشاعر أهل السنة ورغبة يف احلفاظ بل  احكرصيح بالقدح واحكجريح، احرتاما
  .ما أمكن من وحدة املسلمني

ويكيف اكاحث إلقاء نظر رسيعة يف أمهات كتبهم املعتمدة ، مثل كتب 
ر كتاب (حبا هالشيخ املفيد، خاصة: (االختصاص) و(اإلرشاد)، وما تضمن

، دع عنك ما خصص ملوضوع احكنقص من اخللفاء مثل كتاب األنوار) 
 املتو( الكو اإلمايممحد بن مو أيلع بن " لـ (االستغاثة من بدع اخكالثة)

  .)" ه 352سنة 
ً مواقف معتدلة، ال يمكن إنكارها، جبب  بل أن كعضهم قديما وحديثا

  .االشادة بها

  الصَّحابة.تقييم في الف تخالاالمبحث الثاني: 
حابة مسألة املستمر يفاحكجاذب أدى  مسألة فكرية ذات إىل جعلها  الصَّ

ةحساسية   ذلكود ويع ،احكأويالت إىل حد كبريو ،فيها املواقف اختلفت ،خ
   :عدة أسبابإىل 

÷]VÙæù]gfŠÖ]}j»ÍøÌè†ÃiEêe^v’Ö]D 
من األوصاف حكحديد معالم حقيقة  مجلةص ين ختصعبارة ع :احكعريف

لتعريف ل. وتعريفها بمجرد ذكر تلك احلقيقة بل السامع فرَّ حبيث يتعَ  ،ما
وإما . ندرج حتتهاحلقائق اليت تلة من مج يشملإما أن يوضع توصيف  :طريقتان
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 تخلص منها توصيفسمع أوصافها ويم جُت ثأن ينظر إىل مجلة من املفردات 
 ،ويالحظ قلة االختالف فيه ،ارجالفكرة وينتيه باخل يبدأ من :فاألول .جامع

 ،وينتيه بالفكرةارج يبدأ من اخل :واخكا متغري.اخلارج كون الفكرة ثابتة و
  .متغريخارج كونه ينطلق من  ،ويالحظ كرثة االختالف فيه

ختلف  ؛وحتديد أوصافه ،ونتيجة لالختالف يف طريقة تعريف الصحا
ُ
أ

  :هاشهرأ ،يف تعريفه بل أقوال
: لك من إ القـول األول:  صىل اهللا عليه وآ وسلمليق اجيب ن الصحا

 ً كأمحد  ،هو املشهور عن مجهور املحدثني وهذا .ومات بل اإلسالم ،به مؤمنا
واعتربه ابن حجر العسقال  ،وغريهم ،واكخاري ،وابن املديين ،بن حنبل

من طالت جمالسته  أو  :يدخل فيمن لقيه: «وذكر أنه ،عليه أصّح ما وقف
ومن رآه رؤية ولو لم  ،ومن غزا معه أو لم يغز ،ومن روى عنه أو لم يرو ،قرصت
  .)1(»ومن لم يره لعارض اكلعىم ،جيالسه

إىل حد إدراج  ،بعضهم إىل توسيع مفهوم الصحبة وتمطيطهبوانتىه األمر 
ي ن ليسلم الصبيان ومن و يوم وفاة اجيب ومن جاء من الوافدين بل ا

ه وهو مس فوجده قد فاعترب: أن لك  ؛وزاد بعضهم بل ذلك .)2(مات ونظر إ
ً  صىل اهللا عليه وآ وسلم من خرص اجيب   .)3(سواء رآه أم ال ،صحابيا

:  صىل اهللا عليه وآ وسلمأن الصحا هو: من ليق اجيب  القـول اخكا
ثم  ،واحكَّخلُّق بأخالقه ،وصحبه فرتة يتمكن فيها من معرفة رشعه ،وآمن به

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حابة 1(  .  1/10) اإلصابة يف معرفة الصَّ
 . 86) حممد محزة : احلديث اجبوي وماكنته يف الفكر اإلساليم احلديث 2(
 عن حيىي بن عثمان املرصي.  3/67شاه يف تيسري احكحرير  ) ذكر ه حممد أمري باد3(
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يديةعلماء أكرث هذا ما رجحه و ،ومات بل ذلك ،م بل نهجه اختاره و ،الزَّ
  .غريهمعلماء من 

اجلانب  - األول خالفبل  -  يالحظاخكا  أناحكعريفني: والفرق بني 
) جيعل و ،أكرث من اجلانب اللغوي الواقيع للمعىن االصطال للكمة (صحا

ه  عن املعىن اللغوي. خصوصية زائدة  عبد اهللا بن محزةاإلمام وهو ما أشار إ
صىل اهللا عليه وآ مة اجيب زالبمالصحا من اختص : «حينما رأى أن

ي خنت -وقال:  -واألخذ عنه  ،وسلم  ،رتنيـال من لقيه مرة أو م ،ارهـوهو ا
ه كثري من أصحاب احل   .)1(»ديثـكما ذهب إ

ين الوزير ارمـص العـالَّمةوذكر  يديةا عند ـالصحأن  ا من طالت «: الزَّ
ً  صىل اهللا عليه وآ وسلم لنيبلجمالسته    .)2(» متَّبعا

ني من أهل السنة عن ما بعض ولم خيتلف قول  هاألصو علماء  ذهب إ
يدية ين يف (احكحرير) عن ف ،الزَّ ني  مجهورقد حىك اإلمام ابن همام ا األصو

 : ً من «أن الصحا ة يثبت َمعَها إِْطَالق َصاحب َعلَيِْه  َطالَْت صحبته متتبعا ُمدَّ
ن لصحبة «قال الشارح: حممد أمري احلسيين: ». عرفا بَِال حَتِْديد ملقدارها

َ
ِأل

اجَّيِب صىل اهللا َعلَيِْه وَسلم رشفا َعِظيما، فََال تنَال إِالَّ باجتماع َطِويل يْظهر ِفيِه 
ْخص اخْللق املطبوع َعلَيْهِ  لك، ورد بل القائلني  .)3(»الشَّ وأطال االحتجاج 

  يكيف الرؤية خكبوت الصحبة.
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 214) صفوة االختيار 1(
  ). 219) الفصول اللؤلؤية فصل (2(
 .  67  -66/ 3احلسيين لشيخ حممد أمري باد شاه تيسري احكحرير ل) 3(
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حابةعن تساؤل بشأن  زايلـالغاإلمام جييب و ين أثىن عليهم  الصَّ ا
 ،أو من لقيه مرة ،صىل اهللا عليه وسلم اهللاخرص رسول  هل هم: من ،القرآن

سم ال اال«: بأن؟ طوهلاوما حد  ،أو من طالت صحبته ،أو من صحبه ساعة
 ،ولو ساعة ثم يكيف لالسم من حيث الوضع الصحبة ،يطلق إال بل من صحبه

  .)1(»حبتهت ُص رُثَ ن كَ ف خيصص االسم بمَ رْ ولكن العُ 
منافقون بنص عليه السالم  اكن يف املدينة يف عرصه: «بأنه ابن حزمورصح 

ي أمر كِهيت املخنث ،حا واكن بها أيضاً من ال تر ،القرآن عليه  ا
فليس هؤالء ممن يقع .. ثم قال: وغريهما ،م الطريدـكَ واحلَ  ،بنفيهالسالم 

حابةعليهم اسم    .)2(»الصَّ
إطالق  -رغم تأييده ملدرسة أهل احلديث  -ولم يستسغ العالمة األمري 

ن إ«، فقال: صىل اهللا عليه وآ وسلم  الصحبة الرشعية بل لك من رأى اجيب
الصحا بمن لقيه صىل اهللا عليه وسلم أو بمن رآه وتزنيل تلك املمادح تفسري 

  .)3(»يأباه اإلنصاف ،فيه بعد ؛عليه
ن مدرسة أ: «-بل خالف يف احكفاصيل  - وكذلك يرى الشيعة اإلمامية

: هو ما ورد يف قواميس اللغةأهل اكيت ترى أ : اكآل ، ن تعريف الصحا
والصاحب: املعارش  وصحاب وصحابة صحابأالصاحب ومجعه: صحب و

  .)4(»ن املصاحبة تقت طول كثهإال ملن كرثت مالزمته وإواملالزم وال يقال 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2/261) املستصىف 1(
حاكم 2(

َ
 (اكاب اخكامن والعرشين).  2/83) اإلحاكم يف أصول األ

  . 111 - 106ثمرات اجظر يف علم األثر ) 3(
  .  1/88) مرت العسكري، معالم املدرستني 4(
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 وصفمن يصدق عليه فياجلميع  عندوقع الف اخلوبهذا يتضح أن 
ً معينا  ونيصف فاكعض ،الصحا كونه  ،بأنه صحاكـ(معاوية) شخصا

ه  وننظريو ،جالس اجيب وروى عنه أنه آخرون بينما ال يرى  ،هذا املشهديف إ
  وسلبته احكوفيق.  ،رشف الصحبة تهأفقدكونه ارتكب خمالفات  ،صحا

VêÞ^nÖ]gfŠÖ]íé•†ÊíÖ]‚ÃÖ]æífv’Ö]Ý‡øi 

ظهر اختالف آخر  ،»الصحا«يف حتديد مفهوم األقوال الف تخابعد 
  ووسط: ،طرفني إىل: َص لُ وخَ  ، وماكنةزيُّ مَ يتعلق بما توجبه الصحبة من يَ 

 ،للعدالة املطلقة ةموجبفضيلة يرى أن جمرد الصحبة @األول: فا 

ً ه جتعل القليَل منحبيث  ة ملقام الصاحبرافعو وتمنحه حصانة حتول  ،كثريا
ألن اهللا يعفو  ،هصدر عنيجتاوز أي  عن بل توجب احكغا ،فعلهاد لقانتدون 

ال جيوز   ذلكبلو. وآ وسلمصىل اهللا عليه عنه بفضل صحبته لرسول اهللا 
حابةلوم أحد من  وحرسهم  ،بأية حال؛ ألن اهللا قد اختارهم لصحبة نبيه الصَّ

، وإن صدر عن أحد منهم قبيح فهو معفو عنه بفضل من الفسق والرذيلة
  .الصحبة

 من أن إىلذهبوا  العلماء معظم: «أن القا عياضدىع او ضوء ذلك 
 مزية  وحصلت ،عمره من مرة هءاور وسلمصىل اهللا عليه  اجيب صحب

 .)1(»عمل يعدهلا ال الصحبة فضيلة نإف ،هبعد يأ من لك من أفضل ،الصحبة
له احلافظ ابن حجر كما فصَّ  ،أهل السنةعلماء  :»علماءالمعظم «ـأراد بولعله 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 3/139) رشح صحيح مسلم للنووي 1(
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 : ولَم خيالف يف ذلك إالَّ شذوذ ، اتفق أهل السّنة بل أّن اجلميع عدول«بقو
فرض علينا  ،الكهم عدل إمام فاضل رض: «بأن ابن حزم وجزم .)1(»املبتدعةمن 

وتمرة يتصدق بها أحدهم أفضل  ،وأن نستغفر هلم وحنبهم ،توقريهم وتعظيمهم
صىل اهللا عليه وجلسة من الواحد منهم مع اجيب  ،يملك من صدقة أحدنا بما

فاضل من أل وعد ولكهم.. إىل أن قال: أفضل من عبادة أحدنا دهره لكهوسلم 
  .)2(»اجلنَّـةأهل 

رأي مجهور أهل السنة، غري أن بعض املتحمسني يعرب عن وهذا الالكم 
ً إياهم بالشواذ  مه بل أنه إمجاع األمة متجاهًال رأي خمالفيه، أو واصفا قدَّ

ذهبت «كما تقدم يف الكم ابن حجر، وكما جاء يف قول القرطيب:  واملبتدعة
إىل أنَّ حاَل الصحابة كحال غريهم، فيلزم اكحث عن  رِشذمٌة ال مباالة بهم

وغريهم  ،الصحابة لكهم عدول من البس الفنت«وقال اجووي أن  !!)3(»عداحكهم
  .)4(»بإمجاع من يعتد به

دعوى قائمة ، بل ملخالفرأي امصادرة ل هذا ما ال خيىف من مبالغة وو
  مثلها.، تستطيع لك مجاعة أن تطلق املذهيب بل احكعصب

بما ورد يف القرآن الكريم من عمومات  االختيارأصحاب هذا واحتج 
حابةاخكناء بل  ِينَ  اهللا َرُسولُ  حُمَمَّدٌ ﴿مثل قو تعاىل:  ،الصَّ َّ اءُ  َمَعهُ  َوا ِشدَّ

َ
 بَلَ  أ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 7/7) فتح اكاري رشح صحيح اكخاري 1(
حاكم 2(

َ
. وهذا إن لم يكن مناقضا ملا تقدم عن ابن حزم نفسه ـ 5/90) اإلِحاكم يف أصول األ

  . من املنع من إطالق اسم الصحا بل من ُعلم فساده ممن أدرك اجيب ـ فهو مقيد به
  .16/299القرطيب  تفسريه  )3(
 .  "دار طيبة" 2/674تدريب الراوي رشح تقريب اجووي ) 4(



 56   الصحابة عند الزيدية

 

ارِ  ًعا تََراُهمْ  بَيَْنُهمْ  رمَُحَاءُ  الُْكفَّ ًدا ُركَّ  يِف  ِسيَماُهمْ  َورِْضَوانًا اهللا ِمنَ  َفْضًال  يَبَْتُغونَ  ُسجَّ
ثَرِ  ِمنْ  وُُجوِهِهمْ 

َ
ُجودِ  أ فوصفهم تعاىل يف هذه اآلية بأوصاف قالوا . ]29 الفتح[ ﴾السُّ

  .الزمها العدالة نْ مِ 
: طرفال ، وليست سبباً ال ترفع من قدر الصاحبلصحبة ايرى أن  اخكا
حابةوأن حال  ،حكمزيه من واقع  واالحنرافوأن الفسق  ،كحال غريهم الصَّ

  .كسائر اجاسالظاهرة  غفر ملن وقع منهم يف كبرية إال باحكوبةوأنه ال يُ  ،بعضهم
أما الشيعة  ..بعض أهل السنةيروى عن و ،املعزتلةو ،كرث الشيعةأوهذا قول 

أن الصحابة  :وأما الزيدية، فاملشهور عندهم فقوهلم يف ذلك معلوم. ؛اإلمامية
ال املعزتلة  ذكر األشعري أناملعزتلة، فوأما  .)1(عدول إال من ظهر فسقه

 ً لون من حارب عليا  :أن همعن بابن احلاجحىك . و)2(وال يقبلون روايته ،يعدِّ
حابة«   .)3(»عدول إال من حارب علّياً  الصَّ

حابةوقد برئ كثري من أصحابنا من قوم من «ابن أ احلديد:  وقال  الصَّ
  .)4(»اكملغرية بن شعبة أحبطوا ثوابهم

ين الوزير عن السيد حىك بعض أهل السنة، ف ماأو : صارم ا أن اكاقال
حابة : وعقَّ  .كغريهم الصَّ وما ورد فيهم من  ،وهو احلقب اجلالل عليه بقو

  .)5(وقد علمت أنه ال جيب انعاكسها ،أحاديث الفضائل فخاصة للنوع
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  حاكية عن أئمة الزيدية.. 219فصول اللؤلؤية، فصل رقم انظر: ال) 1(
  . 2/145) مقاالت اإلسالميني 2(
  .  »96ص  الروض اكاسم«الوزير يف  ) حاكه عن ابن احلاجب ابنُ 3(
  .  1/10) رشح نهج اكالغة 4(
  ) نظام الفصول ـ خمطوط. 5(
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حابة رجما خُي رِد بأنه لم يَ  هؤالء جـواحت ِينَ ﴿ تعاىل:من عموم قو  الصَّ َّ  َوا
يَِّئاتِ  َكَسُبوا  ﴾َخِصمٍ  ِمنْ  اهللا ِمنَ  لَُهمْ  َما ِذلَّةٌ  َوتَْرَهُقُهمْ  بِِمْثلَِها َسيَِّئةٍ  َجزَاءُ  السَّ

فهو خمصص بنحو  ،إنما ورد يف عموم اخكناء عليهم :وقالوا ،وحنوها. ]27/يونس[
َساءَ  َوَمنْ  َفلَِنْفِسهِ  َصاحِلًا َعِمَل  َمنْ ﴿ قو تعاىل:

َ
مٍ  َربَُّك  َوَما َفَعلَْيَها أ  ﴾لِْلَعبِيد بَِظالَّ

  . ]46/ فصلت[
ين بن احلسن  َص لُ خَ بل  حابةوهو من املدافعني عن  -اإلمام عز ا  - الصَّ

ء فإنه  ،ن من نال رشف الصحبة وارتفع بذلك مقامهإىل أ ثم صدر عنه أمر 
ً ويعاقب أكرث من غريه يسقط سقوطاً  صىل اهللا صحبة رسول اهللا «ألن  ،مدويا

وال  ،ولكن لم يثبت أنها تبيح املحرمات ،رشف ورفعة عليه وآ وسلم
نوب واملوبقات   بل العقل واجقل يقضيان بعكس ذلك. ،تكفر ا

ي  أما العقل: فال شك أن املناسب عنده و حكمه أن جرأة الصحا ا
ً طويالً  صىل اهللا عليه وآ وسلمصحب رسول اهللا  وشاهد أنوار اجبوة  ،دهرا

أعظم موقعاً من جرأة  ؛وأخذ دينه عنه من غري واسطة ،نهار احلكمةأنفجار او
ن لم يشهد ذلك باجفاق ؛ إوعظيم العتو ،وأدل بل الشقاوة وشدة احكمرد ،غريه

  ومجع مساوي األخالق.
تِ  َمنْ  يِبِّ اجَّ  نَِساءَ  يَا﴿ يف نساء اجيب:اهللا عز وجل  وأما اجقل: فقول

ْ
 ِمْنُكنَّ  يَأ

  .]30/األحزاب[ ﴾يَِسريًا اهللا بَلَ  َذلَِك  َواَكنَ  ِضْعَفنْيِ  الَْعَذاُب  لََها يَُضاَقْف  ُمَبيَِّنةٍ  بَِفاِحَشةٍ 
ويه أبلغ صحبة وأخصها  -بل أن صحبتهن  ّل ودَ  ،أكد ما ذكرناهف

  .)1(»عليهنبل يف احكغليظ  ،لم تكن سبباً يف احكجاوز عنهن - وأعظمها 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ين بن احلسن، املعراج رشح املنهاج، خمطوط، عند ذكر اإلمام احلسن ومعاوية. 1(   ) اإلمام عز ا
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ذی ط ا و فضيلة  صىل اهللا عليه وآ وسلمأن صحبة اجيب  :ره وا
ة فيَّ خلطاف أو من لال خت ،وجمالسته عبادة ،ومنَّة إهليةكبري رشف يف ذاتها و

وأن من جاء يف القرآن الكريم أن اهللا راض  ،إىل اهلداية صحبه  نْ مَ  ترشد
يهو ،فهو كذلك ،عنه قول من يقول العربة ل قيمة، وال ال يبدل القول 

؛ ألن األمور عند اهللا مكشوفة مسبقاً، فال احلال يف املستقبل بانكشاف
 هيمكن أن يشهد لشخص بالّصالح وير عنه ويعده باجلنة، ثم ينكشف أن

باجلنة فهو  صىل اهللا عليه وآ وسلمومن شهد  اجيب  فاجر اكفر فاسق.
وال  ،ينطق عن اهلوىال وأحد ختميناً وتكهناً،  ال يُنبئ بمستقبلألنه  ؛كذلك

ً حيكم بعواطفه   .، وال حيا وال جيامل أحدا
ب عن حال خترج الصاو ،عين العصمة عن اخلطأجمرد الصحبة ال تغري أن 

نوب اليت  وقوع اخلطأ ستبعديوعليه فال  ؛رشيةبال صفته منهم، وارتكاب ا
ر،  رشيطة أن  ،منهم بل خطأ ارتكبه أحد لوموال يمتنع ال ترتفع إال بمكفِّ

ً قائمذلك يكون   وُيقصد به هدٌف  ،ثابتة قائقحل اً مستند ،املوضوعيةبل  ا
ال حرج بل  .وليس جمرد التشهري ونبش اخلالفات وتغذية األحقاد ،رشيف

م عليه بما ـواحلك ،هترك الرواية عمن ارتكب ما يوجب سقوط عداحكمن 
  .يف اآلخرة إىل اهللاتقرير مصريه ترك ، وم الرشع الرشيفـحك

حنسن الظن لكيفنا أن تمن لم يثبت عندنا يف شأنه ما خيدش عداحكه؛ فأما 
َْعْل يِف قُلُوبَِنا ِغالًّ ﴿نقول: وبه،  يَماِن َوَال جتَ ِ

ْ
ِيَن َسَبُقونَا بِاإل َّ َربََّنا اْغِفْر َجَا َوِإلِْخَوانَِنا ا

 َّ يَن آَمُنوا َربََّنا إِن ِ   .]10 /[احلرش ﴾َك َرُءوٌف رَِحيمٌ لِثَّ
ه ذا ما وه ً أوحك كثري من علماء املسلمني ذهب إ املتخففني خصوصا
 اتن أن يُقيَّد به إطالقـما يمكهو و ،همخمتلف مذاهب بل ؛ة اخلصومةدَّ من حِ 



 59  الفصل األول : الكالم عن الصحابة النشأة والتطورات

رمحه  احلافظ حممد بن إبراهيم الوزيرن إح  ،ع به بني األقوالمَ وجُيْ  »الطرفني«
ن بعض املحدثني قد يُطِلق القول بعدالة أ: «)والقواصم يف (العواصم ذكراهللا 

حابة ً  الصَّ ثم خيصون هذا العموم  ،لعموم اخكناء عليهم يف القرآن والسنة ،عموما
حابةعند ذكر املجاريح املرصحني من  د بن عقبة وبرس بن  ،الصَّ مثل الو

وهذا يفيد أن «ثم قال:  ،واستطرد يف االستدالل وذكر األمثلة بل ذلك ،»أرطاة
 يعتقدون زوال عدالة الصحا عند ورود ما يدل بل -يعين املحدثني  - القوم 

  .)1(»جلرحا
يف تأويل هذا  -وقد ذكر رشاح احلديث من أهل السنة «وقال يف (احكنقيح): 

أن مجاعة ممن تطلق عليهم الصحبة ارتدوا  -(يعين حديث احلوض) احلديث 
ومن جازت عليه الردة جازت عليه سائر  ،والردة أكرب املعا ،عن اإلسالم

ني بل أهل احلديث زعموا أنهم بوإنما ذكرت هذا ألن بعض املتعص ،الكبائر
وليس كذلك ، ويعدون كبائرهم صغائر ،يقولون بعصمة الصحابة لكهم

يولعون بالسب ألحد من الصحابة وإن صح فسقه وال  ولكن القوم ال
  .)2(»لكيلهجون بذكر ذ

 يف لكهم الصحابة بعدالة القول اكاب هذا مهمات ومن«وقال أيضا: 
ل بل أنه فاسق ترصحيا الظاهر ستثناء بل وال بد من هذا اال إال من قام ا

فإنهم  مجيع املذاهب وأهل احلديث وإن أطلقوا القول بعدالة الصحابة لكهم
يف كتب  فإنهم قد بينوا ذلك جدوره وإنما لم يذكروه يستثنون من هذه صفته

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب عن سنة أ القاسم ) العواصم والقواصم1(   . 3/224 يف ا
  . 2/252توضيح األفاكر رشح تنقيح االنظار ) 2(
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  .)1(»معرفة الصحابة
ً منه ذكر  فقال يف (توضيح  حممد بن إسماعيل األمري العـالَّمةوقريبا

حابةأئمة احلديث وإن أطلقوا بأن «ن إ :األفاكر) لكهم عدول قد بينوا أنه  الصَّ
د بن عقبة ،وجرحوا مجاعة منهم ،من العام املخصوص   .)2(»مثل: الو

) فهو وإن صح اإلطالق «قال:  )اجظر (ثمرات و بل (يعين لفظ الصحا
ل أو نهار، إال أن املمادح  من القاه صىل اهللا عليه وسلم ولو حلظة من 

ل  ،القرآنية واألحاديث اجبوية والصفات الرشيفة العلية اليت اكنت يه ا
ين صحبوه صحبة حم  ،ققةبل عداحكهم وعلو مزنحكهم ورفعة ماكنهم، ختص ا

ين قال اهللا تعاىل فيهم ِيَن َمَعُه ﴿: والزموه مالزمة ظاهرة، ا َّ ِ َوا ٌد َرُسوُل ابَّ حُمَمَّ
ِ َورِْضَوانًا  ًدا يَبَْتُغوَن َفْضًال ِمَن ابَّ ًعا ُسجَّ ارِ رمَُحَاُء بَيَْنُهْم تََراُهْم ُركَّ اُء بَلَ الُْكفَّ ِشدَّ

َ
أ

ُجودِ  ِسيَماُهْم يِف وُُجوِهِهْم ِمنْ  ثَِر السُّ
َ
فهذه الصفات إما اكشفة ] 29[احلجرات/ ﴾أ

وكذلك  ،وبل لك تقدير فليس لك من رآه  هذه الصفات رضورة ،أو مقيدة
ِيلِ ﴿ :الصفات اليت بعدها يف قو تعاىل

ْ
جن ِ

ْ
 .﴾َذلَِك َمَثلُُهْم يِف احكَّْوَراةِ َوَمَثلُُهْم يِف اإل

وقد قال ، بأنوار حمياه رشف ال جيهل نعم ملن رآه مؤمنا به والقاه واكتحل
طو ملن رآ وملن رأى من رآ طو هلم وحسن « :صىل اهللا عليه وسلم

إال أنه ال يبلغ إىل حمل من القاه يف صباحه ومساه والزمه يف حله  . »مآب
واستمر بل طريقته اليت اكن عليها بعد  ،يف مجيع أفعا وأقوابعه تاا وحتراو

 ».ؤالء هم أعيان الصحابةفه ،وفاته

املحدثون وإن أطلقوا أن لك الصحابة عدول فقد ذكروا قبائح «أضاف: و
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 2/246توضيح األفاكر رشح تنقيح االنظار ) 1(
 . 130اآلمل ) إجابة السائل رشح بغية 2(
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  . »جلماعة هلم رؤية خترجهم عن عموم دعوى العدالة

هيب يف (اجبالء) يف مروان بن احلكم ما لفظه  بعد  - ونقل عن احلافظ ا
ته ما : وحرض الوقعة يوم اجلمل وقتل طلحة  -سياق طرف من أحوا  وجنا، و

جنا انتىه. و (املزيان): مروان بن احلكم  أعمال موبقة نسأل اهللا السالمة 
رىم طلحة بسهم وفعل وفعل.. فهذا ترصيح بفسقه، وقال يف ترمجة طلحة من 
(اجبالء) إن مروان بن احلكم قاتل طلحة، ثم قال: قاتل طلحة يف الوزر 

  .)1(كقاتل يلع ر اهللا عنه
حابةشواك عن حسني القطان: أن نقل الو  ين اكنوا بل  الصَّ إنما هم ا

  .)2(الطريقة
من هذا  جخير«وذكر العالمة حيىي بن أ بكر العامري الشافيع أنه 

من شذ منهم وتغري حا وتفاحش أمره والبس  العموم (عدالة الصحابة)
د بن عقبة وبرس بن أرطأةالفنت    . )3(»بغري تأويل اكلو

 «أما العالمة املقبيل فاستنكر اطالق احلكم بعدالة لك الصحابة، وقال: 
لكن املتسمني بأهل السنة اصطلحوا بل مسىم الصحبة ثم محلوا اخكناء يف 
الكتاب والسنة بل اصطالحهم، ثم جعلوا معىن الصحبة أن ال يرض معها 

ل إال اهلوى احكقليد يف يف االول واهلوى و ذنب، تلفيقات لم يدل عليها د
       .)4(»غلو مثلهباآلخر ، ومقابلة غالة الشيعة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .  115- 110ثمرات اجظر يف علم األثر  )1(
 . 128 يف علم األصول ) إرشاد الفحول2(
  .13الرياض املستطابة ص ) 3(
 . 372العلم الشامخ ) 4(
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حىك فقد  ؛هل السنةأمن بعض العلماء املحققني وهو ما تق به نصوص 
حابة :لسنا نعين بقوجا« :أنه قال ازرياملحممد بن يلع ابن حجر عن   الصَّ

ً  - أو زاره ملاماً  ،يوماً  صىل اهللا عليه وسلماجيب أى لك من ر ؛عدول  - أي نادرا
ين الزموه :وإنما نعين به ،ثبأو اجتمع به لغرض وانرصف عن كَ   ،وعزروه ،ا

ي أنزل معه ،ونرصوه   .)1(»أوحك هم املفلحون ،واتبعوا اجور ا
حابةالرازي بل أن اإلمام ونص  ما لم يأت   ،عدول يف الظاهر الصَّ

  .)2(وحىك ذلك عن أهل السنة ،معارض

ال يعتقدون «أهل السنة أنهم حىك عن و ،بن تيميةاالشيخ ذلك لم ينكر و
حابةأن لك واحد من  بل جتوز عليهم  ،معصوم عن كبائر اإلثم وصغائره الصَّ
نوب يف اجلملة ً أن  ،م بالعدالة والوقوع يف اخلطأـاحلكفجمع بني  ».ا مفرتضا
ي ينكر من فعل : «وأضاف أن ،جبانب فضلهم ذنوبهم مغفورة  القدر ا

من اإليمان باهللا  ،مغمور يف جنب فضائل القوم وحماسنهم رٌ زْ بعضهم قليل نَ 
 .»والعمل الصالح ،والعلم اجافع ،واهلجرة واجرصة، واجلهاد يف سبيله ،ورسو

حابة إذا اكن قد صدر من أحدو«وأضاف:  ، يكون قد تاب منهفإنه ، ذنٌب  الصَّ
صىل اهللا أو بشفاعة حممد  ،أو غفر  بفضل سابقته ،أو أ حبسنات تمحوه

ي هم أحق اجاس بشفاعتهعليه  نيا كفَّ  أو ابتيل ،ا   .)3(»ر به عنهببالء يف ا
حابةغري أننا وإن كنا ال ننكر استحقاق ، وهذا الكم حسن ر اهللا  الصَّ

احكالزم بني الصحبة القطع بفإنه ال يمكننا ، احكوفيق واللطف اإلليهعنهم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حابة1(  .  1/4) اإلصابة يف تميزي الصَّ
  . 2/237) املحصول يف أصول الفقه 2(
 ). نرش جممع امللك فهد. من أصول أهل السنة العقيدة (فصل:قسم  3/156بن تيمية ا) فتاوى 3(
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السيما وضمان من العقوبة،  ،احلصانةرضب من ، حبيث يكون ذلك واحكوفيق
ً « أنه قال:  صىل اهللا عليه وآ وسلموأنه قد صح عن اجيب  من  إن أناسا

إنهم لم  :فيقول، اأصحَ  .. أصحا :فأقول، أصحا يؤخذ بهم ذات الشمال
يعين  لصالحكما قال العبد ا - فأقول .يزالوا مرتدين بل أعقابهم منذ فارقتهم

ا فِيِهمْ  ُدْمُت  َما َشِهيًدا َعلَْيِهمْ  َوُكْنُت ﴿ : -عي عليه السالم  ْيتيَِن  َفلَمَّ  ُكْنَت  تََوفَّ
نَْت 

َ
نَْت  َعلَْيِهمْ  الرَّقِيَب  أ

َ
ءٍ  لُكِّ  بَلَ  َوأ ْ   .)1(]117/[املائدة ﴾َشِهيد َ

نهم من صحابة اجيب أواملوصوفني باملذكورين يف احلديث وهذا يدل بل أن 
هلم، بل دخ ، ومعرفة اجيب لم يوفقوا رغم صحبتهمصىل اهللا عليه وآ وسلم 

َ  لَِمنْ  ُسْحًقا ُسْحًقا«عليهم كما يف بعض الروايات فقال:    .)2(»َنْعِدي َلريَّ
يف املسلمني رجل ال يدع من اكن  :عن سهل بن سعدوروى اكخاري:   

اتبعها فرضبها بسيفه، فقيل: يا رسول اهللا، ما أجزأ املرشكني شاذة وال فاذة إال 
، فقالوا: أينا من أهل اجلنة، إن » إنه من أهل اجار«أحد ما أجزأ فالن، فقال: 

فتبعوه فوجدوه أصيب جبراح فانتحر. و آخر إحدى  اكن هذا من أهل اجار؟
  .)3(»وإنما األعمال باخلواتيم :روايات احلديث

ً «ئل اجبوة): وعنون اكيهيق يف (دال من أصحابه  باب ما روي يف إخباره نفرا
صىل اهللا عليه وآ ن اجيب ثم روى عن أ هريرة أ». بأن آخرهم موتا يف اجار

بن جندب فاكن سمرة ». آخركم موتا يف اجار: «قال لعرشة من أصحابه وسلم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) عبد اكايق.3349اكخاري رقم ( أخرجه) 1(
  .) ط الرسالة11220) وأمحد (2290مسلم (، و) 6584رقم ( أخرجه اكخاري) 2(
  .1/380. و7/472فتح اكاري ) 3(
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  .)1(آخرهم موتا
يف وساكه قاتل عمار «أن  :صىل اهللا عليه وآ وسلمعن اجيب وجاء 

حابةأبو الغادية وهو معدود يف كىن: يُ . وقاتله )2(»اجار وقد أخرب اجيب . )3(الصَّ
، وإال اكن الكمه جمرد لغو، إن قال: أنه من أهل اجار، والواجب تصديق خربه

 َفْقُتْل  َوَمنْ ﴿ واهللا تعاىل يقول:، هو يف اجار، وقلنا: بل هو عدل من أهل اجلنة
ًدا ُمْؤِمًنا ا َجَهنَّمُ  َفَجزَاُؤهُ  ُمَتَعمِّ ً ِ َعدَّ  َولََعَنهُ  َعلَْيهِ  اهللا َوَغِضَب  فِيَها َخا

َ
ُ  َوأ  َعَذابًا َ

  .]93[النساء/ ﴾َعِظيًما
ً  وجاء صىل اهللا اكن يؤذي اجيب  ،م بن أ العاص األمويـن احلكأأيضا

فلعنه اجيب ونفاه  ،ويتجسس عليه مع نسائه ،ويستهزئ به عليه وآ وسلم
ُ يِف ﴿هللا تعاىل يقول : او. )4(خارج املدينة ُ لََعَنُهُم ابَّ َ َ َوَرُسو ِيَن يُْؤُذوَن ابَّ َّ إِنَّ ا

َعدَّ لَُهْم َعَذابًا ُمِهيًنا
َ
ْغَيا َواْآلِخَرةِ وَأ ُّ وروى ابن عبد الرب يف . ]57/[األحزاب ﴾ا

أما أنت «م: ـبن احلك أنها قالت ملروانخئشة عن أم املؤمنني  )5((االستيعاب)
الطرد  :لعن يعينالو .» رسول اهللا لعن أباك وأنت يف صلبه يا مروان فأشهد أن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن أ هريرة  وقال: رواته ثقات إال أن أبا نرضة العبدي لم يثبت  458/ 6) دالئل اجبوة 1(

وروي من وجه آخر موصوال عن أ هريرة. ثم ذكر للحديث أسانيد أخرى. وذكر  .سماع
ل خمتلفة، لسنا بصدد ذكرها، إذ املقصود االستشهاد بأنه ينال ايف معىن احلديث أقو

حابة ما ينال سائر املسلمني.    الصَّ
، ورجرواه أ 7/244قال اهليثيم يف املجمع ) 2(  297/ 9وأورده يف  ل أمحد ثقات.امحد والطربا

وقال بل رشط  3/437عن الطربا وقال: رجا رجال الصحيح. وأخرجه احلاكم 
هيب.  الشيخني ووافقه ا

 .(طبعة دار اجليل بريوت بتحقيق اكجاوي)  7/311ذكره ابن حجر يف اإلصابة ) 3(
  وما بعدها. 2/104. اإلصابة 2/108سري أعالم اجبالء  )4(
  م بن أ العاص).ـ(ترمجة احلك 1/360االستيعاب  )5(
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  ورسول اهللا ال يلعن مؤمناً. ، من رمحة اهللا
حابةللك واحد من  انفرفرضية الغُ القول بوهذا يتناىف مع  بفضل  الصَّ

باملعىن  صحافهو مع القول بأن لك مسلم أدرك اجيب  ، خاصةالصحبة
ي يوجب  مزية خاصة ، أو يتعني اتباعه وتزنيهه عن اخلطأ الرشيع ا

منهاج (يف وتأثريات اهلوى، وهذا ما ادركه الشيخ ابن تيمية نفسه فقال 
ين من الصحابة واحكابعني ومن بعدهم إ« ):السنة ن الرجل العظيم يف العلم وا

قد حيصل منه نوع من االجتهاد مقرونا  ،أهل اكيت وغريهم ،يوم القيامة إىل
وإن  ،فيحصل بسبب ذلك ماال ينبيغ اتباعه فيه ،بالظن ونوع من اهلوى اخليف
اء اهللا املتقني طائفة  ومثل هذا إذا وقع يصري فتنة لطائفتني:. اكن من أو

تذمه فتجعل ذلك  وطائفة. فرتيد تصويب ذلك الفعل واتباعه عليه ،تعظمه
بل يف إيمانه ح  ،بل يف بره وكونه من أهل اجلنة ،قادحا يف واليته وتقواه

واخلوارج والروافض وغريهم . والك هذين الطرفني فاسد. خترجه عن اإليمان
اخل من هذا ومن سلك طريق االعتدال . من ذوي األهواء دخل عليهم ا

فيعظم احلق  ، طى احلق حقهم من يستحق احكعظيم وأحبه ووااله وأعظَّ قَ 
ويعلم أن الرجل الواحد تكون  حسنات وسيئات فيحمد ، ويرحم اخللق

هذا هو مذهب أهل . وحيب من وجه ويبغض من وجه ،ويذم ويثاب ويعاقب
  .)1(»السنة واجلماعة خالفا للخوارج واملعزتلة ومن وافقهم

املعا فال أما من يرص بل أن قاعدة تعديل الصحابة تشمل من وقع يف 
فيف معرض الكم  ،ح ألتباع مدرسته ولم تستسغ دعواهتساعده األدلة ، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .544- 4/543منهاج السنة:  )1(
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"  من ترمجته آخر يف احلافظ قال«األكا بل حديث قاتل عمار يف اجار قال: 
 والظن: " عمار قاتل بأنه معني ابن وجزم احلديث، ساق أن بعد"  اإلصابة

 أجر، املخطىء وللمجتهد متأولني، فيها اكنوا مأنه احلروب تلك يف بالصحابة
  ". األو بالطريق للصحابة فثبوته اجاس، آحاد حق يف هذا ثبت وإذا

)= ( وأقول  مشلك أفرادهم من فرد لك بل تطبيقه لكن حق، هذا: االكا
 القول يمكن ال إذ الرتمجة، حديث بمثل املذكورة القاعدة تناقض يلزم ألنه
 عليه اهللا صىل اهللا ورسول جمتهدا، قتله ألنه مأجور لعمار القاتل ذلدية أبا بأن

 ،صحيحة القاعدة إن: يقال أن فالصواب "! اجار يف عمار قاتل: " يقول وسلم
ل دل ما إال  ،هنا الشأن هو كما منها ذلك فيستثىن خالفها، بل القاطع ا

  .)1(»بها الصحيح احلديث رضب من خري وهذا
ولم يستسغ العالمة ابن االمري قول ابن حجر عن مروان بن احلكم: 

هو حمل «، فقال:  )2(»فيه تكلم من بل يعرج فال ،ثبتت فإن، رؤية  :يقال«
بقتل نفس معصومة رح احكعجب . اكدت الرؤية جتاوز حد العصمة، وان ال جُي 

  .وال غريها من املوبقات
اكخاري وغريه عنه بما نقله عن ولو اقترص يف العذر لرواية «وأضاف: 

لاكن أقرب وأن العمدة  ؛عروة بن الزبري أن مروان باغ اكن ال يتهم يف احلديث
فعذر ال يبىق معه لعاص  ،وأما اعتذاره بأنه قتل طلحة متأوالً  حتري الصدق

وهو كتأويل من تأول ملعاوية يف فواقره أنه جمتهد  ،بل يديع  احكأويل ،معصية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)2008رقم (19/ 5سلسلة االحاديث الصحيحة احلديث  )1(
  .443فتح اكاري رشح صيح اكخاري املقدمة / )2(
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 ،مع أنه قد نقل العالمة العامري اإلمجاع بل أنه باغ ،هادهأخطأ يف اجت
  . )1(»وإال ملا سيم باغيا ،واكايغ غري جمتهد يف بغيه
اصطلحوا قالوا اخكناء بل الصحابة يفيد احكعديل، ثم «وقال العالمة املقبيل: 

فجعلوا الصحا من رأى، ثم غلو فجعلوا الصحبة اكلعصمة، فثا روى 
: إن ثبتت الصحبة - يف االعتذار  -اكخاري عن مروان، وقال العسقال 

  . )2(»فال الكم
حابةقد ورد يف القرآن ما يشيد بماكنة وإذا اكن  ويرفع من شأنهم بل  ،الصَّ
ابُِقونَ وَ ﴿ كقول اهللا تعاىل: ،جهة العموم لُونَ  السَّ وَّ

َ ْ
نَْصارِ  الُْمَهاِجِرينَ  ِمنَ  األ

َ ْ
 َواأل

ِينَ  َّ َ  بِإِْحَسانٍ  ايََّبُعوُهمْ  َوا ِ َعدَّ  َقْنهُ  َوَرُضوا َقْنُهمْ  اهللا َر
َ
ْرِي َجنَّاٍت  لَُهمْ  َوأ َْتَها جتَ

َ
 حت

ْغَهارُ 
َ ْ
ِينَ  األ ِ بًَدا فِيَها َخا

َ
قد ورد ما يدل  هـإنـف .]100/احكوبة[ ﴾الَْعِظيمُ  الَْفْوزُ  َذلَِك  أ

 إِذْ  َوْعَدهُ  اهللا َصَدَقُكمُ  َولََقدْ ﴿ كقو تعاىل: ،بل لوم بعضهم بل خطأ أو تقصري
وَغُهمْ  ُسُّ

َ
َّ  بِإِْذنِهِ  حت ْمرِ  يِف  َوَيَنازَْقُتمْ  َفِشلُْتمْ  إَِذا َح

َ ْ
َراُكمْ  َما َنْعدِ  ِمنْ  َوَعَصْيُتمْ  األ

َ
 َما أ

ْغَيا يُِريدُ  َمنْ  ِمْنُكمْ  حُتِبُّونَ  ُّ َفُكمْ  ُعمَّ  اْآلِخَرةَ  يُِريدُ  َمنْ  َوِمْنُكمْ  ا  َقْنُهمْ  رَصَ
َبَْتلَِيُكمْ     .]152آل عمران/[﴾الُْمْؤِمننِي بَلَ  َفْضلٍ  ُذو اهللاوَ  َقْنُكمْ  َقَفا َولََقدْ  ِ

ء ،الفاضل واألفضلالصحابة  يفوهذا يبني أن  لك  ،وفيهم املقرص وامل
رع ما يدل ـإْذ لم يرد يف الش ،رفاتـبل حسب ما ثبت عنه من مواقف وتص

وسيجثو اجلميع ، أو استثنائهم من احكلكيف العام لسائر اجاس ،بل عصمتهم
ِ ﴿ هللا للحسابابني يدي  َماوَاِت  يِف  َما َوِبَّ ْرِض  يِف  َوَما السَّ

َ ْ
َْجزِيَ  األ ِينَ  ِ َّ َساُءوا ا

َ
 أ

ِينَ  جَيْزِيَ وَ  َعِملُوا بَِما َّ ْحَسُنوا ا
َ
ُْسىن أ م هغري أنه ال جيوز تقصد. ]31اججم/[ ﴾بِاحلْ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  "ط دار العاصمة". 113ثمرات اجظر  )1(
  .514االحباث املسددة يف فنون متعددة  )2(
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الرمحة واملغفرة لسائر املذنبني،  وفإذا كنا نرج ،باجقد واحكجريح وتتبع العورات
  فكيف بالسابقني األولني.

 ه) رمحه اهللا893حيىي بن أ بكر العامري (العالمة الشيخ وقد أحسن 
ٍن مساحمة الصحابة فيما صدر بينهم من «: يف قو ٍ متدفِّ ينبيغ للكِّ صنيِّ

التشاجر واالعتذار عن خمطئهم وطلب املخارج احلسنة هلم وتسِليم صحة 
إمجاع ما أمجعوا عليه بل ما علموه، فهم أعلم باحلال، واحلارُض يرى ما ال يرى 

املنافقني تتبُُّع ب، وطريقُة يالغائُب، وطريقُة العارفني االعتذاُر عن املعا
ين سرُت عورات املسلمني فكيف الظنُّ  املثالب، وإذا اكن الالَّزُم من طريقة ا

  .)1(»هذه طريقُة صلحاء السلف وما سواها مهاٍو وتلف ..بصحابة خاتم اجبّيني
حسن  اهلشيعة االعرتاض بل أن صحبة اجيب فضيلة يرىج بلوليس 

. تهمأهل اكيت ناجون بفضيلة صحبأصحاب أن اخلاتمة، ألنهم يزعمون 
حب يلع بن أ طالب يأكل  السيئات كما تأكل : أن رسول اهللا قالويروون 

ما من عبد و ال أمة يموت و يف قلبه مثقال حبة من وقال:  .)2(اجار احلطب
  .)3( خردل من حب يلع  إال أدخله اهللا اجلنة

لتوفيق اإلليه، لرس وبعض أصحابنا الزيدية يرون أن يف حمبة أهل اكيت 
ما أحبنا أهل اكيت أحد فزلت به قدم إال ثبتته « ويستدلون بروايات منها:
من مات بل حّب آل حممد مات شهيداً، « منها:و .)4(»أخرى ح جيوز الرصاط

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). 311الرياض املستطابة يف من  روايٌة يف الصحيحني من الصحابة (ص: )1(
 . )10فضائل الشيعة للشيخ الصدوق رقم ( )2(
 . أمايل الشيخ الطو / آخر حديث يف املجلس العارش. )3(
حيوية ص ) 4(  . 51درر االحاديث اجبوية باألسانيد ا
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، أال ومن مات بل حّب آل   ً أال ومن مات بل حّب آل حممد مات مغفورا
ً مستكمل  حممد مات تائباً، أال ومن مات بل حّب آل حممد مات مؤمنا

  .)1(»اإليمان
ن صحب اجيب صىل اهللا عليه والتسديد اإلليه ملفلم ال جيرى أمر احكوفيق 

ي ما رشف أهل اكيت إال بهوآ وسلم وأحبه   .، وهو ا

VoÖ^nÖ]gfŠÖ]Ø×¤]ovfÖ]sâ^ßÚ» 

يقوم  ،ممزيحبيث إىل منهج حساسة ومتشعبة لة أمسأي يف حث ااكحيتاج 
 .مـاحلكيف  ودقةٌ  ،الفهميف  وجودةٌ  ،يف اجقل ٌت بُّ ثَ تَ : يه ةـمهم مبادئثالثة بل 

ء من ذلك ظهرت آثار اخللل يف نتائج ، بقدر بعده عن اكحث فإذا اختل 
  .السليم املنهج

من صحة الروايات اليت حتيك أكد باحك فيتم، قلـيف اجَّ  ثبتـحكَّ ا أما
 ً القواعد ، بالرجوع إىل لوالء والرباءعملية اكأحاكم ضوئها  يفتقوم  أحداثا

نيعند ذوي االختصاص من العلمية املتعارف عليها   ،املحدثني واألصو
  .ورواتها شواهدهاكرثة كوجود األسانيد وصحتها وتعدد طرقها و

يتداو اد أو ـما يرويه اآلحبل  ،مشهورثابت صحيح ما هو  تقديمثم  
أو قصة  ،فليس لك خرب يرويه راو ،املتعصبنياألهواء وأصحاب الضعفاء و

، وإن اكنت مكررة يف هائضو يفواقف املختاذ او ،حيكيها مؤرخ يتعني قبوهلا
ً من املؤلفني اعتادو تبكال اجقل من كتب غريهم عند املوافقة  ا؛ ألن كثريا

 ،أن احلاكية قد ُذكرت - عند بعضهم  -يف صحة اجقل، إذ املهم  دون تدقيق
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ، الطبعة اخكانية264/ 1الشايف ) 1(
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ً كثريوهذا ما مكن  س مواقف يسأتمن الضعيفة واملوضوعة من الروايات  ا
  واحكطرف.الغلو والقطيعة 

ما ثبت أوجه و ،ها ظروفو وصنصو اتسياقمعرفة ومن احكثبت يف اجقل 
خالف أو لك  فال حيمل -يا اكن أو غريه صحاب -شخص  عن أي من األفعال

حكماً وال يستنتج من ذلك  ،الرباءةبل العداوة أو عتاب أو لوم أو خصومة 
ح بني الفضالء واقع  ذلكمثل والوفاق يف  الزناعبالكفر أو الفسق؛ ألن 

َخذَ ﴿ اه هارونو أخـد وبَّخ مـفق ،بني األنبياء صلوات اهللا عليهم
َ
ِس  وَأ

ْ
 بِرَأ

ِخيهِ 
َ
ْهِ  جَيُرُّهُ  أ َ ِ مَّ  اْننَ  َقاَل ﴿ ،فكشف  هارون عن وجه ترصفه ،﴾إ

ُ
 الَْقْومَ  إِنَّ  أ

َ  تُْشِمْت  َفَال  َفْقُتلُونيَِن  َواَكُدوا اْسَتْضَعُفوىِي  ْعَداءَ  ِ
َ ْ
َْعلْيِن  َوَال  األ  الَْقْومِ  َمعَ  جتَ

الِِمنيَ   َربِّ  َقالَ ﴿  ـفـ ،هـرجع عن غضبذلك  لما عرف موف. ]150/االعراف[﴾الظَّ
ِ  يِل  اْغِفرْ 

َ
ْدِخلَْنا َوِأل

َ
نَْت  رمَْحَتَِك  يِف  وَأ

َ
رَْحمُ  َوأ

َ
 .]151/األعراف[ ﴾الرَّامِحِنيَ  أ

  إىل ما ال نهاية. ارستمراالالعداوة وال يعين  ال يقتاخلصومة وفاالختالف 
حيث  ،املوضوعية ةوجمافاحسب اهلوى املواقف واألقوال  انتقاء منه أيضاً :

وحيقق مراده من اجصوص وافق هواه ما ييقوم اكاحث بعرض ودراسة 
يف هذه  شخصيمسك بكالم ورد عن ف ،ى ذلكتجاهل ما سويوواملواقف 

أو  ويتجاهل عرشات اجصوص الواردة عنه يف نفس املسألة. ،املسألة أو تلك
اجصوص مجيع ويتجاهل  ،مغمورةواحدة عن شخص قد تكون دد رواية ري

أو خلم ويثين عليه و راو عتمد بل كتاب أيو أ .يف نفس املسألة اخكابتة عنه
   .أي خمالفة  عنده يف حني يتجاهل هواهعندما يوافق 

 ،بمختلف حيثياتهاالفكرة يعاب ستا بها فاملراد ،همـالفَ  دةوْ ـجَ  وأما
 ،يصبغها بمشاعره أو يدفعها حنو هواهن دون أ بتجرد بعد ذلك مهايقدتو
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  ها:من ،ساعد بل ذلك أموريو
ح ال  ،واستعمال لك مصطلح فيما وضع  احكفريق بني املصطلحات* 

ً  -ه ئضويف  -ينتقد شيئا أو يُصدر   ،يريد شيئا آخر -يف الواقع  - وهو  ،حكما
ين االستقامة :اكحكفريق بني العدالة املقصود بها  :والعدالة املقصود بها ،يف ا

   .روايةاحلفظ ودقة الجودة 
 وروث املذهيبـل املـظ نشأ يفتاليت االنتماء ف ومشاعر ـعواطحتييـد * 

ً  ،واالجتمايع ح ما يسبق إىل العاطفة وترجِّ  ،ما تشوش رؤية احلقيقةألنها ذلكا
ل، وتصنع ردود    .فعل وجدل بني الفرقاءبل ما يق به العقل وا

إال لمه ألن ذلك غيب ال يع ؛معرفة املقاصد وىودع ،تفسري اجوايانب جت* 
ً  -ظهورهاكاحث املتحزي يديع االيت  - واملؤرشات والقرائن  ،اهللا أ تما  ذلكا

ال تكشف عن  -مع سالمتها  -قرينة ال رغم أن ،تعصبات غري نزيهةنتيجة 
@ .املرادظاهر وإن ساعدت بل فهم  ،االعتقادحقيقة  @
 ،مهافه جتويدواملعلومة نقل يح حتص أ بعدتف، مـكـة احلـدقَّ  وأما

  :منها ،أمور مـاحكدقيق يف احلك ججاحيلزم وومعرفة ظروفها 
 ،فليس لك ذنب يوجب اهلالك ،وخطأ وخطيئة ،ذنب وذنب :* احكفريق بني

نْ  َفْغِفرُ  َال  اهللا إِنَّ ﴿ الرباءة؛ ألن اهللا تعاىل يقول: بسببهوتلزم 
َ
 َما َويَْغِفرُ  بِهِ  يرُْشَكَ  أ

ِ  يرُْشِكْ  َوَمنْ  يََشاءُ  لَِمنْ  َذلَِك  ُدونَ  وليس  .]48النساء/[ ﴾َعِظيًما إِْعًما اْفرَتَى َفَقدِ  اهللاب
نب خطأ ً اك الوقوع يف ا  ُجَناحٌ  َعلَْيُكمْ  َولَيَْس ﴿ اهللا يقول:ف ،رتكابه تعمدا

ُيمْ  فِيَما
ْ
ْخَطأ

َ
َدْت  َما َولَِكنْ  بِهِ  أ   . ]5األحزاب/[ ﴾رَِحيًما َلُفوًرا اهللا َواَكنَ  قُلُوُبُكمْ  َيَعمَّ

ة، سابقة ما للمحكوم عليه من  ستصحابا*  خري ومواقف خا
ين وقعوا يف األخطاء  -كعض الصحابة  اكستصحاب ما إىل من سابقة  -ا



 72   الصحابة عند الزيدية

 

واستحضار فضل  ،وجهاد يف سبيل إعالء لكمة اهللا ،بل األذىوصرب  ،إلسالما
والصالة معه واجللوس بني يديه  ،صىل اهللا عليه وآ وسلمصحبة الرسول 

لك إدخئه، فمني بل أواحك واهللا  ،كبري من اهللا وفيه لطف ،بركة خاصةن 
ُِضيعَ  اهللا اَكنَ  َوَما﴿ تعاىل يقول:  ﴾رَِحيمٌ  لََرُءوٌف  بِاجَّاِس  اهللا إِنَّ  إِيَمانَُكمْ  ِ

فال جيوز إهدار أعمال وفضائل أحد بمجرد الوقوع يف هفوة أو  .]143/اكقرة[
 َربُُّكْم ﴿حكمه إىل اهللا عز وجل ذنب 

ْ
ْو إِْن يََشأ

َ
 يَرمَْحُْكْم أ

ْ
ْعلَُم بُِكْم إِْن يََشأ

َ
أ

ْرَسلَْناَك َعلَْيِهْم َوكِيًال 
َ
بُْكْم َوَما أ   .]54اإلرساء : [ ﴾ُفَعذِّ

نيا وهو مرصّ هل  ،حال العا* احكأكد من  أم أنه  ،بل معصيته فارق ا
ِي َوُهوَ ﴿ ،أخربنا أنه رحيم باخللق ألن اهللا ،تاب منها

َّ  َقنْ  احكَّْوَبةَ  َفْقبَُل  ا
يِّئَاِت  َعِن  َوَيْعُفو ِعبَاِدهِ  فمن ارتكب  .]25/الشورى[ ﴾َيْفَعلُونَ  َما َوَيْعلَمُ  السَّ

؛ فإن اهللا قد وعده  ثم تاب عنها قبل املوت معصية يف مرحلة من مراحل حياته
فضًال عن الرباءة منه أو  ،فال جيوز ذمه بما قد عفا اهللا عنه ،بقبول احكوبة

لك قال اهللا تعاىل يف األمم السجترحيه ةٌ  تِلَْك ﴿ بقة:ا، و مَّ
ُ
 َما لََها َخلَْت  قَدْ  أ

لُونَ  َوَال  َكَسبْتُمْ  َما َولَُكمْ  َكَسَبْت 
َ
ا تُْسأ  .]١٣٤/اكقرة[﴾َفْعَملُونَ  اَكنُوا َقمَّ

  ولكن احكعصب وحده من يبيق بل ذنب قد غفره اهللا.
وفرض االحتماالت ح  ،املصادربمراجعة نقله فإذا تثبت اكاحث يف 

عليه من احكأمل واملقارنة  جيبعمل ما ثم  ،اجفس هص إىل ما تطمنئ  إخيلُ 
ثم حترر من نوازع  ،الفهميف جودة بذلك بلغ ح ي ،واستحضار السياقات

قة  يحرالفعل وتغلب بل احكعصب، وبذل ما بوسعه حك ردوداهلوى، وجتاوز  ا
 اهللا َفتَّقِ  َوَمنْ ﴿ حسنة نتائجإىل  -  حمالة ال - فإنه سيصل  ،مـار احلكدقبل إص

ُ  جَيَْعْل     .]2/الطالق[ ﴾خَمْرًَجا َ
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ً آسباب املذكورة خالل األ نوم تكمن يف ب اخلالف اسبأأن يظهر نفا
احلساسة ذات املسائل مراجعة وعدم استحضارها عند  ضوابط اكحث،جتاهل 

  .األبعاد املختلفة

èç¢]æëç×ÃÖ]ì†¾^ßÚíe^v’Ö]á`» 

ر الضوابط املنهجية ادون استحض - ومن صور اجلدل يف مسألة الصحابة 
ابن أ احلديد يف (رشح نهج ما ذكر  - حكقويم الفكرة وتصحيح اجظرة

اجقيب «ببغداد يف جملس  »إحدى عرشة و ستمائة«سنة يف اكالغة) أنه اكن 
املغرية بن «وأنهم أتوا بل ذكر  )1(»عفر حيىي بن حممد العلوي اكرصيأبا ج
فاختلف الكم اجلالسني عنه، ما أثار جدًال حول جتريح بعض الصحابة  »ةشعب

، معرتضاً بل )2(»أبو املعايل اجلويين«وجواز اخلوض يف شأن خالفاتهم، فتحدث 
، مربراً ذلك بما خالصته: أن رسول اهللا صىل اهللا  أي جتريح يف شأن أي صحا
عليه وآ وسلم أثىن عليهم عموماً، وحري بنا أن نزنه ألسنتنا عن ما جرى 
بينهم، ألن تلك األحوال قد ذلبت عنا، والوجب أن حيفظ رسول اهللا يف 

ً أنه ال جيب علين ً من املسلمني أو أصحابه وازواجه، مضيفا ا  أن نلعن أحدا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م) 1216 - 1153ِمْسِب=  613 - 548بن حممد أبو جعفر، ابن أ زيد العلوّي احلسين ( حيىي )1(
ه. وتو  شاعر، من أرشاف اكرصة. و بها. وو نقابة الطاكيني فيها مدة بعد وا

العرب وأشعارها وقال  ببغداد. قال املنذري: اكنت  معرفة حسنة باألدب والنسب وأيام
  ).8/156م للزريلك (األعال .الشعر اجليد

أبو املعايل اجلويين املذكور هنا ليس إمام احلرمني عبد امللك اجلويين املشهور ألنه تو ) 2(
، ولعل فيه ولم أتمكن من احكعرف عليهه). 611واملذكور هنا اكن يف سنة ( .ه)478(

    .تصحيف
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 ِ َ  مَ نربأ منه، فاهللا تعاىل ال يقول يوم القيامة للملكف: ل  :تلعن؟ بل قد يقول  مْ ل
ً عن اللعن أن يستغفر للمذنبني ويدعوا هلم  لم لعنت؟ وخرٌي لإلنسان عوضا

  .أيا اكنوا بالرمحة
، معترباً سائهبني اجيب و بني أهله و بين عمه ون ىواستقبح اخلوض فيما جر

  ذلك مما خيصهم وال شأن ألحد به .
ً ملعاوية، وأخته أم حبيبة  ، فاألدب أن زوجهوأضاف: اكن رسول اهللا صهرا

حُتفظ أم حبيبة ويه أم املؤمنني يف أخيها، و كيف جيوز أن يُلعن من جعل اهللا 
َ ﴿عَ تعاىل بينه و بني رسو مودة؟! أليس املفرسون قالوا: أنزل قو تعاىل: 

ُ َلُفوٌر  ُ َقِديٌر َوابَّ ةً َوابَّ ِيَن َخَدْفُتْم ِمْنُهْم َمَودَّ َّ ْن جَيَْعَل بَيَْنُكْم َوَبنْيَ ا
َ
ُ أ ابَّ

. ]7[املمتحنة/رَِحيٌم﴾   يف أ سفيان وآ
لم يثبت، بينهم وأكد أن مجيع ما تنقله الشيعة من االختالف واملشاجرة 

واحدة، ولم يتكدر باطن أحد منهم بل صاحبه قط وما اكن القوم إال كبين أم 
  .)1(و ال وقع بينهم اختالف و ال نزاع

رد عليه بكالم زعم أنه  »اجقيب أبا جعفر«ثم ذكر ابن أ احلديد أن 
علقه من الكم وجده كعض علماء الزيدية، وخالصته: أن اهللا أوجب معاداة 

ائه، واهللا لن يعذ يا رب ذلب أمر  :رنا إذا قلناأعدائه كما أوجب مواالة أو
أوجبه والسابقني علينا وقد أتتنا به األخبار. أما اللعن فقد أمر اهللا تعاىل به 

علت بل ولعن العاصني،  واعترب اللعن طاعة يستحق عليها اخكواب إذا فُ 
وجهها، أما لو استغفر من غري أن يلعن أو يعتقد وجوب اللعن ملا نفعه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .12- 20/10رشح نهج اكالغة ، البن أ احلديد ) 1(
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ً هللا تعاىل خمالفا أمره؛ يف إمساكه  ؛هاستغفاره، وال قُبل من ألنه يكون خصيا
، واإلمساك عن لعن هؤالء وأرضابهم معمن أوجب اهللا تعاىل عليه الرباءة منه

  بهة عند كثري من املسلمني يف أمرهم.ثري شُ يُ 
ه تِ لَ تَ نفسهم يف أمر عثمان والرباءة من قَ أدخال إر املعرتضني استناكعن و

تساءل: كيف لم حتفظوا ؛ حداث وقد ذلبت عنهم تلك األاخلوض يف وولعنهم، 
فإنكم لعنتموه وفسقتموه، وال  ؛بن أ بكر الصديق يف ابنه حممد بـكرأبا 

نة حفظتم خئشة أم املؤمنني يف أخيها، وكيف صار لعن ظالم عثمان من السُّ 
 ً وكيف لم حيفظوا رسول  ؟!عندكم، ولعن ظالم يلع واحلسن واحلسني تكلفا

  يف ابنته ومجعوا احلطب حلرق دارها. اهللا
ً ما بدر ثم استطرد يف ذكر صور مما جرى من رصاع بني الصحابة ، معتربا

من خروج  بن العاص واملغرية بن شعبة وأشباههم ومن معاوية وحزبه كعمر
، وتفريق مجاعة املسلمني مم   ا يوجب العداوة والرباءة.بل اإلمام يلع وعصيان 

من خمالفات وجتاوزات  الصحابة روي عن بعض اض ماواسرتسل يف استعر
   عضها أخطاء فادحًة وإثما مبيناً.سلوكية وفكرية وفقهية؛ معترباً ب

ثم أطال يف ذكر نماذج من نقد بعض الصحابة بعضهم والكمهم الشديد يف 
  .)1(فيهمطعن الذلك، مستدال بذلك بل وقوع القبيح منهم وجواز 

يف طرف منها جفسه ذه املناظرة، جيد لك فريق هلوبمجرد قراءة املتعصبني 
 ً قد العليم، ويضغط بل هواه وجيرب نفسه يضعها يف مزيان اجَّ ، دون أن مقنعا

ولو عرضها بل ما قواعد تصحيح مناهج اكحث  لوجد  ..مراجعة مفرداتهابل 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .34- 20/12نهج اكالغة ، البن أ احلديد رشح  )1(
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  :تلك الروايات
ذ بها خلت بل وجهها؛ فيجب األمُح رويت من طرق معتربة، وإما صحيحة 

، وهذا اجوع يف وافقت هوى اجفس أم خالفتهسواء  ؛ذخن ملا ورد فيهاواإل
  املناظرة املذكورة قليل.

فال فائدة  ؛تكرث بها املتخاصمون حكأييد مواقفهم إما غري صحيحةو
، ألن اكناء بل ما هو غري صحيح جمرد بتأويل أو تفسري أو رد لخوض فيهال

  .عبث ومضيعة للوقت
، فال جيوز مغرض ة ال حتتمل ما مُحِّلت من تفسري وتأويلوإما صحيح

ي  احكلبيس بها بل العامة، وإيهام القارصين بأن ذلك هو الوجه الوحيد ا
  .حتمل عليه

 قص أو حتريف،نبزيادة أو  ف يف ألفاظهارَصّ تَ وإما مبتورة عن سياقها ومُ 
ي يريد حكلبية غرض اجاقل   .يف إفادة املعىن ا

تطبيق جانب من  -بل املناظر ة  هيف تعقيب -ابن أ احلديد وقد تو 
(= ذكره ما أما «فقال:  ما تضمنته، ب بل بعضحيث عقَّ  ،مناهج اكحث

فهو خرب  ،ومجع احلطب حكحريقها ،اهلجوم بل دار فاطمةمن اجقيب العلوي) 
ن بل وال يف حق أحد م ،وال معول عليه يف حق الصحابة ،واحد غري موثوق به

  املسلمني ممن ظهرت عداحكه .
وأنهم من أهل  ،ثم تابوا ،وأما خئشة والزبري وطلحة فمذهبنا أنهم أخطئوا

 ً   .لمَ شهد هلم باجلنة بعد حرب اجلَ ليه السالم ع اجلنة وأن عليا
ي اكن بينهم يف  وأما طعن الصحابة بعضهم يف بعض فإن اخلالف ا

 ً وهذا أمر مذكور يف  ،تهد مصيبألن لك جم ؛مسائل االجتهاد ال يوجب إثما



 77  الفصل األول : الكالم عن الصحابة النشأة والتطورات

ً عن ذلك فالكثري من األخبار  ،كتب أصول الفقه وما اكن من اخلالف خارجا
جح جانب ظر فيه ورُ الواردة فيه غري موثوق بها، وما جاء من جهة صحيحة نُ 

  أحد الصحابيني بل قدر مزنحكه يف اإلسالم كما يروى عن عمر وأ هريرة .
ه عندنا بمزنلة الرسول صىل اهللا عليه وآ وسلم فأما يلع عليه السالم فإن

ووجوب طاعته، وم صح عنه أنه قد  ،واالحتجاج بفعله ،تصويب قو :يف
اكئنا من اكن، ولكن الشأن يف تصحيح ما  ،برئ من أحد من اجاس برئنا منه

َّ روى عنهيُ    ت العصبية أحاديث ال أصل هلا .؛ فقد كرث الكذب عليه، وو
فهو عندنا  ،براءته عليه السالم، من املغرية وعمرو بن العاص ومعاويةفأما 

وال يثنون  ،جار جمرى األخبار املتواترة، فثلك ال يتوالهم أصحابنا ،معلوم
  .عليهم وهم عند املعزتلة يف مقام غري حممود

حاش هللا أن يكون عليه السالم  ذكر من َسلََف من شيوخ املهاجرين و
ين، وإخالصه يف إال باجلميل، وا كر احلسن بموجب ما تقتضيه رئاسته يف ا

  .)1(طاعة رب العاملني
ً إو - وهذا تلخيص رائع من ابن أ احلديد ففيه تنبه بل  -  ن لم يكن اكفيا

حتكم املذكور م اجلويين لزوم مراجعة الروايات وحسن اجظر فيها.. فيف الك
ً يف اجيه عن اخلوض يف شأن الصحابة مومبالغة    .طلقا

ال يعتمد اليت الغالة والقصاص  اتو الكم العلوي حشو كثري من رواي
ال عربة إذ املحدثني واملؤرخني، بعض شواهد يف كتب كعضها ، وإن وجد اعليه

بل حبجة أنها يف كتاب اخلصم، بمجرد وجود الرواية يف كتاب فالن أو فالن، 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .35- 20/34رشح نهج اكالغة ، البن أ احلديد  )1(
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ً  إما بتصحيحها ،البد من قرينة تدل بل قبول الرواية وذكر وجه  نصا
وما يرد  ،حجةكلالحتجاج، مع مراخة الفرق بني ما يَرِد  اهرِ كْ ، أو ذِ احكصحيح

   .أنها وردت يف كتب اخلصوم ل، فال يكيف القوشاهدك
حيث يذكر  أن تلك الرواية أو  ،فكثرياً ما يقع بعض الكتاب يف هذا اخلطأ
، معترباً  س بل القراء لبّ ذلك حجة، فيُ هذه مذكورة يف الكتاب الفال

 ماملتعصبني االنتصار ملا قرره أسالفه وخيدعهم ، إذ املقصود عند كثري من
ه  تومال   .، وذلك ديدن املتمذهبنيءهمهواأإ

 ُ ني، بني ما ي ً فرق أهل احكحقيق من األصو رواية ستدل عليه بوقديما
 ،شهادة باملعاتواتر ، ومن ذلك ال وأاآلحاد، وما البد فيه من استفاضة 

  واحلكم بالفسق بل مؤمن ثبت إيمانه.
  
  



  

یا  ثا    ا
vĆ’Ö]l^Ú^ÏÚ{íe^JJæh^f‰_]}j{ÜãÊø 

ماكنة ممزية عند أتباع  وآ وسلم عليهصىل اهللا حيتل صحابة اجيب 
يدياملذهب  إىل معرفة ما جاء عن  والطريق ،باعتبارهم السابقني األولني، الزَّ

عوة إىل اهللا ه، واملضحني بني يديسيد املرسلني ال بيد أنهم ؛ يف سبيل ا
 ،ومراتب مقاماتويعتربونهم  ،همديمزيون بني أفرايبالغون يف تقديسهم، و

بالرجوع إىل ما كتبوا نلخصه يف و، بناء بل ما تقدم يف بيان مفهوم الصحا
  :ثالثة مباحث

  برار األخيار األ ابةصحال: المبحث األول

ين نالوا رشف صحبة رسول اهللا   ،صىل اهللا عليه وآ وسلموهم ا
مه نيا  ،ومضوا بل نهجه ،وخَتلَّقوا بأخالقه ،فجالسوه وسمعوا تعا وفارقوا ا

حابةأكرث هذا حال و ،بل ذلك  ،م هر اهللا عن من املهاجرين واألنصار الصَّ
يديةفأوحك حمل احرتام  ً من  ،)1(ح املجهولني منهم ،وإجالهلم الزَّ انطالقا

وسبقهم إىل  ومحلهم بل السالمة؛ ملاكنهم من املصطىف، حسن الظن بهم
يديةسلف ومن نصوص  ،اإلسالم   :ذلكوعلمائهم يف  الزَّ

اَللُهم وأْصَحاب : «* ما جاء يف دخء اإلمـام يلع بن احلسني السجـاد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). 203) الفصول اللؤلؤية، فصل (1(
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حَسنُوا  ،حُمَمد َخاصةً 
َ
يَن أ َّ حابةا بلَوا  ،الصَّ

َ
يَن أ َّ ، نرصهاحلََسَن يِف  اكالءَوا

سَمَعُهْم  دعوتهإىَل  وسابقواإىَل ِوفَاَدتِه  وأرسعوا )1(َواَكنُفوهُ 
َ
ُ َحيُث أ َ واستَجابُوا 

بناَء باَء َواألَوَقاتلُوا اآل ،لَكَمتهِ  إظهاريِف  واالوالد األزواج وفارقوا ،رَِساَالتهِ  حجة
وا بِه  ،نبوتهيف تَثِبيِت  لَْن  جتارةيَرُْجوَن  حمبته بلَن ياَكنوا ُمنَطوِ  ومنَوانترََصُ
يَن  ،مودتهَيبُوَر يِف  ّ  منهم وانتفت ،بعروته تعلقواإْذ  شائرالع هجرتهمَوا

 ،لََك َوِفيَك  تركواَما امهلل فََال تَنَْس لَُهُم  ،قرابتهيِف ظلِّ  سكنواالَْقَراباُت إْذ 
 رسولكَمَع  واكنوا ،َعلَيَْك  اخللق (مجعوا) َوبَِما َحاُشوا رضوانكِمْن  وأرضهم

َْك  َ وَُخُروِجِهْم ِمْن َسَعِة  ،قومهمبَلَ َهْجِرِهْم ِفيَْك ِديَاَر واشكرهم  ،ُدَخًة لََك إ
َْت يِف إْعَزاِز ِديِْنَك ِمْن َمْظلُوِمِهمْ  ،الَْمَعاِش إىَل ِضيِْقهِ    ». َوَمْن َكرثَّ

حابةملضيهم بل نهج  ؛ ثم أخذ يف اخكناء بل احكابعني واقتفاء آثارهم  الصَّ
ين ،بإحسانلَُهْم  احكابعنيإىَِل  وأوصل اللَُّهمَّ «فقال:  ،وإحسان الظن بهم  ا

ين وإلخوانناَجَا  اغفر ربناَفُقولُوَن  ين َخرْيَ َجَزائَِك. باإليمانَسبَُقونَا  ا  ا
يِف  ريب يثنهملَْم  ،شالكتهمَوَمَضْوا بَلَ  ،وِْجَهتَُهمْ  وحتروا ،سمتهمقََصُدوا 
ُماَكنِفنَي  َمنَارِِهْم . بهداية واالتمام ،آثَارِِهمْ  قفواَشّك يِف  خيتلجهمَولَْم  ،بَِصرَيتِِهمْ 

َوال  ،َعلَيِْهمْ  ويتفقون ،بَِهْديِهمْ  ويهتدون، بِدينِهمْ  يدينون ،هلم وموازرين
ْوا  يتهمونهم دَّ

َ
همفيَما أ    .)2(»إ

وال « :قال بل أهل صنعاءحيىي بن احلسني إلمام اهلادي ل جواب * و
ً من ا حابةنتقص أحدا واحكابعني بإحسان املؤمنات منهم  ،الصادقني الصَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) اكنفوه: خونوه.1(
َالُة بَلَ أتباع الرسل ومصدقيهم).2(  ) الصحيفة السجادية دخء: (الصَّ
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فمن سبَّ مؤمناً عندي  ،وى منهم ونرصآومن  ،أتو مجيع من هاجر ،واملؤمنني
ً فقد ضل عندي وفسق ،استحالًال فقد كفر وال أسّب  ،ومن سّبه استحراما

ين باجفاق  ،و لك وقت  هزيمة ،إالَّ من نقض العهد والعزيمة من ا
 اجرتأواوبل أهل بيته  ،وبل الرسول صىل اهللا عليه مرة بعد مرة تمردوا ،رَّدواتف

نيا وهن من  ،وإ أستغفر اهللا ألمهات املؤمنني ،وطعنوا اللوا خرجن من ا
ين بل يقني يستحققن من سائر  وأجعل لعنة اهللا بل من تناوهلن بما ال ،ا
  .)1(»اجاس أمجعني

وهذا واضح يف اخكناء بل عموم الصحابة وامهات املؤمنني، واالستثناء فقط 
  للمنافقني، ومن جترأ بل أهل اكيت وطعن فيهم.  

عن مجلة من مهمات  اهلاديحيىي حممد بن اإلمام املرت  وتكلم* 
ين احلنيف يف العقيدة وأصول الترشيع ثم تعلمون من بعد : «ثم قال ،مسائل ا

ين صىل اهللا عليه وآ وسلمحاب رسول اهللا ذلك أن أص ين قاموا با  ،ا
 ،واجب فضلهم مشهور ،تبعوا بالطاعة واإلحساناو ،يمانواكنوا يف حقيقة اإل
معذب  ،هالك عند اهللا مثبور ،تقص هلم مذمومنوامل ،زورأوالطاعن عليهم م

 اهللا يَ ـَرضِ  دْ ـلَقَ ﴿ حيث يقول: ،وما قال فيهم، ملدح اهللا سبحانه هلم ،مدحور
َْت  ونََك ـُفَبايِعُ  إِذْ  نيَ ـالُْمْؤِمنِ  َعنِ  َجَرةِ  حتَ نَْزَل  قُلُوبِِهمْ  يِف  َما َفَعلِمَ  الشَّ

َ
ِكيَنةَ  َفأ  َعلَْيِهمْ  السَّ

ثَاَنُهمْ 
َ
  .]18/ الفتح[ ﴾َقِريًبا َفْتًحا َوأ

نَْصارِ  َوالُْمَهاِجِرينَ  اجَّيِبِّ  بَلَ  اهللا تَاَب  لََقدْ ﴿ :تعاىلوقال 
َ ْ
ِينَ  َواأل َّ  يِف  ايََّبُعوهُ  ا

ةِ  َساَعةِ   َرُءوٌف  بِِهمْ  إِنَّهُ  َعلَْيِهمْ  تَاَب  ُعمَّ  ِمْنُهمْ  َفِريٍق  قُلُوُب  يَِزيغُ  اَكدَ  َما َنْعدِ  ِمنْ  الُْعرْسَ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.، بتحقيق األستاذ يلع146) املجموعة الفاخرة 1(   أمحد الراز
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ِينَ  اهللا َرُسوُل  حُمَمَّدٌ ﴿وقال تبارك وتعاىل:  ،]117/احكوبة[ ﴾رَِحيمٌ  َّ اءُ  َمَعهُ  َوا ِشدَّ
َ
 بَلَ  أ

ارِ  ًعا تََراُهمْ  بَيَْنُهمْ  رمَُحَاءُ  الُْكفَّ ًدا ُركَّ  يِف  ِسيَماُهمْ  َورِْضَوانًا اهللا ِمنَ  َفْضًال  يَبَْتُغونَ  ُسجَّ
ثَرِ  ِمنْ  وُُجوِهِهمْ 

َ
ُجودِ  أ   .]29 /الفتح[ ﴾السُّ

ما لو ذكرناه لطال به  ؛هيوبل لسان نب ،وفيهم من احكفضيل يف كتاب اهللا 
وفضلهم الزم  ،فحقهم واجب بل مجيع املسلمني ،وكرث فيه القول، الرشح

حم الرتإال  ،بل أحد ممن ذكرنا أحد من اجاس طعنٌ  عفال يس ،جلميع املؤمنني
ابقة إذ هلم السَّ  ،سن أفعاهلم الزمحبقتداء واال ،واالستغفار هلم واجب. عليهم

 ،اهللا ورضوانه عليهم أمجعني ةرمح ،دة واجية واكصريةالقديمة واألفعال املحمو
فذلك الواجب ملن ثبت  ،وحسبنا اهللا ونعم الوكيل ،فضل بل العاملني ونه إ

  .)1(»ح ليق اهللا عليه ،ولم يتغري عما خهد اهللا فيه ،بل عهد رسول اهللا منهم
بل من اتهم  )املسائل احّكهامية( يف:اإلمام عبد اهللا بن محزة  ورد* 

يدية حابةباجيل من  الزَّ فأّما ما ذكره املتلكّم حاكياً عّنا من « :فقال ،الصَّ
حابةتضعيف آراء  ً من الصَّ ، فعندنا أنّهم أرشف قدراً، وأبل أمراً، وأرفع ذكرا

ين خفيفة.ـّ أن تكون آراؤهم ضعيفة، أو موازينهم يف الش ّ فلو اكن  رف وا
، ومالوا عن إلف دين صىل اهللا عليه وآ وسلم ذلك، ملا اتّبعوا رسول اهللا

نس، ولم يسمع  ذكر، شاّق  ،اآلباء واألتراب والقرناء
ُ
إىل أمر لم يسبق هلم به أ

صىل اهللا فهم خري اّجاس بل عهد رسول اهللا  ،بل القلوب، ثقيل بل اّجفوس
ً  عليه وآ وسلم   . )2(»وبعده، فر اهللا عنهم، وجزاهم عن اإلسالم خريا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .713 – 2/712) جمموع كتب اإلمام املرت1(
) الرسالة اإلمامية، يف اجلواب بل املسائل احّكهامية، رسالة أجاب فيها عن مسائل وردت من 2(

، ذكر احلب يف (مصادر الفكر  ) أن منها 596الفقيه حممد بن أسعد الواقدي الصلي
= 



 83  الفصل الثاني : مقامات الصحابة وأسباب اختالفهم

مجلة يدل بل أن ما تق به نصوص ذلكية االئمة والعلماء، وهو وهذا 
حابة أخيار أبرار بربكة صحبة اجيب  -عند األئمة املذكورين ومن تبعهم  - الصَّ

  يمه.لوفضل تأديبه وتع ،صىل اهللا عليه وآ وسلم

Øñ^–ÊÝçÛÂíe^vĆ’Ö]gjÒ»íè‚èĆ̂ Ö] 

يديةيذكر علماء  حابة أحوال حبث يف نْ مَ  نّ أ الزَّ دهم قد اتصفوا فإنه جي الصَّ
  .واإلحسان إال ألهل الفضلال تكون  ،فريدةبصفات 
وإال لم يكونوا  ،ال شك يف ذلك ،وحمبتهم  ،رسولتهم للصحب: منها

 ، نرصتهيفخوة باء واألوالد واإلقتل اآل مويهون عليه ،بذلوا مهجهم بني يديه
اء الرسول ،املحبة والطاعة ذلية هوهذ عليـه أفضل الصــالة  فهم بذلك أو

وَحَِك  َوالرَُّسوَل  اهللا يُِطعِ  َوَمنْ ﴿ ،وأتم التسليم
ُ
ِينَ  َمعَ  َفأ َّ ْغَعمَ  ا

َ
 ِمنَ  َعلَْيِهمْ  اهللا أ

يِقنيَ  اجَّبِيِّنيَ  دِّ َهَداءِ  َوالصِّ احِلنِيَ  َوالشُّ وَحَِك  وََحُسنَ  َوالصَّ
ُ
  .]٦٩/النساء[ ﴾َرفِيًقا أ

ين همسعي :ومنها جاهدوا يف حيث  ،يف إظهار دين اهللا وإقامة عمود ا
ً إن لم ح  ،خاضوا غمرات املوت يف ذلكسبيل اهللا و اكن أحدهم يعود باكيا

  .جيد ما يمكنه من مرافقة املسلمني للخروج يف سبيل اهللا
يثار بل واإل ،املواساة باألموال واألنفس واإلنفاق يف سبيل اهللا :ومنها
  .ذلك يف واحكنافساجفس، 

ما خيتصون به يف أنفسهم من العلم والزهد والصرب والسخاء  :ومنها
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). وهذا الالكم منقول بلفظه من (الروض اكاسم3828نسخ يف املتحف الربيطا برقم (
1/97.( 
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  .)1(واججدة والورع واحكواضع كما هو مشهور يف سريهم
و ضوء تلك املمزيات جاءت اخكناء بل الصحابة يف الكتاب والسنة بل 

حق، والفاضل واألفضل، وال وجه العموم، بل أنه ال يستوي السابق منهم والال
  :يدخل يف عموم اخكناء من ارتكب قبيحاً مالم يتب ويصلح حا ومن ذلك

  القرآن الكريمي 

صىل اهللا  تضمنت بعض آيات القرآن الكريم، إشادة جبملة أصحاب اجيب
قد فاز، وقد ذكر أئمة ، ومن دخل يف عموم اخكناء اإلليه فعليه وآ وسلم

   آيات: وعلماء الزيدية عدة
ابُِقونَ ﴿ قو تعاىل: ،اآلية األو لُونَ  َوالسَّ وَّ

َ ْ
نَْصارِ  الُْمَهاِجِرينَ  ِمنَ  األ

َ ْ
 َواأل

ِينَ  َّ َ  بِإِْحَسانٍ  ايََّبُعوُهمْ  َوا ِ َعدَّ  َقْنهُ  َوَرُضوا َقْنُهمْ  اهللا َر
َ
ْرِي َجنَّاٍت  لَُهمْ  َوأ َْتَها جتَ

َ
 حت

ْغَهارُ 
َ ْ
ِينَ  األ ِ بًَدا فِيَها َخا

َ
  .]100/احكوبة[ ﴾الَْعِظيمُ  اْلَفْوزُ  َذلَِك  أ

ين بن احلسنذكر ي*  بها أنه ملا ذكر  االستداللوجه : «أن اإلمام عز ا
ر كَ ذَ  ،من كبار أهل الكتاب صىل اهللا عليه وآ وسلم حكم من يف وقته

حابةمن املؤمنني وهم  وقتهحكم من يف  ألنه ال يوجد حينئذ من مؤمن  ؛الصَّ
م ،إال هم كر نقيضهم يف معرض ا ثم عقبه  ،فذكرهم يف معرض املدح 

ً  وقال .»ويه رضاه عنهم ورضاهم عنه ،وختمه بأعجب اخلواتيم اآلية : «أيضا
رجة وال فضل  ،ورضاهم عنه ،دالة بل رضاه عنهم وال ذلية فوق هذه ا

  . )2(»املنقبة يساوي هذه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) منهاج املتقني ـ خمطوط. 1(
  . املعراج رشح املنهاج ـ خمطوط) 2(
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هذه اآلية باخللفاء مؤكداً من خصص اإلمام عبد اهللا بن محزة * وانتقد 
وال  ،إنا ال ننكر كونهم من السابقني األولني«فقال:  ،هلم ولغريهما تناوهل

 .»وإن اكن غريهم من أهل اكيت أفضل منهم ،جحدنا أنهم من أفضلهم
 ،اخكالثةإنه عني املشايخ «: يف الرد بل من جعل اآلية خاصة باخللفاء وأضاف

حابةوترك سائر  فإن استقام بل هذا االستبداد فضحته  ،املرادين باآلية الصَّ
ت وإن اعترب أن املشايخ اخكالثة من مجلة من دخل حت ،واألخبار اآلثار والسري
ً جَّ حتَ  مَ فلِ  ،آية الرضوان ً واستبد بأمر هو مشرتك بني  ،ر واسعا وخصص خما

حاملشايخ اخكالثة وسواهم من    )1(»احلارضين يف ذلك املقام ابةالصَّ
َ  لََقدْ ﴿ قو تعاىل:، اآلية اخكانية ِ َْت  ُفَبايُِعونََك  إِذْ  الُْمْؤِمننِيَ  َعنِ  اهللا َر  حتَ

َجَرةِ  نَْزلَ  قُلُوبِِهمْ  يِف  َما َفَعلِمَ  الشَّ
َ
ِكينَ  َفأ ثَاَنُهمْ  َعلَْيِهمْ  ةَ ــالسَّ

َ
  .]18/ الفتح[﴾َقِريًبا اـَفْتحً  َوأ

رسول اهللا بإحدى عنه بايع فعثمان أما  ،ممن بايعوا وعمر بـكرواكن أبو 
و اآلية ترضية رصحية ومدح هلم حبسن رسائرهم ووعد بالفتح  ،يديه

  واجرص.
م بعدالة ـمن ثمرات اآلية احلك: «أن يوسف اخكالالقا  العـالَّمةذكر و

وأخرب  ،بالرضا عنهم من بايع هذه اكيعة؛ ألنه تعاىل سماهم مؤمنني وأخرب
كينة عليهم ويه طمأنينة قلوبهم ومدحهم بإنزال السَّ  ،حبسن رسائرهم

فتكون  ،ذا يلزم منه وجوب مواالتهم واملحبة هلموه ،وي لقلوبهمـواللطف املق
  .)2(»بهم ويلزم حسن الظن ،الرتضية أرجح من احكوقف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 62 - 2/61) الشايف 1(
انعة 2(  .5/221) اخكمرات ا
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ً ما حترج هذه اآلية املتوقفني عن الرتضية ون حوهلا وردفي ،وكثريا
  اعرتاضات:

بمعىن أن اهللا تعاىل إنما أخرب برضاه  ،فقطاحلال متعلق بن اخكناء أ منها:* 
  .ميتاألن العربة باخلو ؛وذلك ال يعين استمرار الرضا ،عنهم يف تلك احلال

ودخول  ،بأنه ال معىن للرضا هنا إال البرشى حبسن العاقبة ،وهذا مردود
 السيما وأنه قرن رضاه ،يف املستقبل كما يف املايعلم حاهلم تعاىل نة واهللا اجل

يِْديِهمْ  َننْيَ  َما َفْعلَمُ ﴿ فهو ،عنهم بعلمه بما يف قلوبهم
َ
 تُرَْجعُ  اهللا َوإىَِل  َخْلَفُهمْ  َوَما أ

ُمورُ 
ُ ْ
   .]76/احلج[ ﴾األ

وهو ال  ،ن ثناء اهللا قد وقعأ«حيىي بن احلسني:  العـالَّمةقال ذلك  و
فال يثين اهللا تعاىل بل من يعلم سوء  ،بها لعلم اهللا السابق ،بالعاقبةيكون إال 

 ،وإال لزم انقالب علمه جهالً  ،أصًال؛ إذ هو إخبار جا بعلمه السابق تهخاتم
وما  ،إنما يكون بو صىل اهللا عليه وآ وسلموإخبار اجيب  ،وهو حمال

حابةتزكية  تفاكن ،ينطق عن اهلوى  صحيحة ر اهللا عنهم أهل الشجرة الصَّ
ن أوال يمكن  ،نه يكون كما خيرب بهإف ؛شخص ةكما خيرب تعاىل بسوء خاتم .

د بن كأ هلب  ،خرب اهللا تعاىل خباتمتهأن أبعد  ،يكون مؤمنا أصالً  والو
  .وغريهما عقبة
نيا بل  ومنها:*  أن الرضا مقيد باملؤمنني السابق يف علم اهللا مفارقتهم ا

ل. ال ،اإليمان املعرتض أن من ر  افرتاضأن  اوهذا صحيح عد من َلريَّ وبدَّ
استدالل باملتنازع فيه. واهللا  ،اهللا عنهم من أهل بيعة الشجرة غريوا وبدلوا

:  افعلق الرض ،مجيع من بايع حتت الشجرةاإليمان تعاىل قد وصف ب  إِذْ ﴿يف قو
َْت  ُفَبايُِعونََك  َجَرةِ  حتَ وهو أعلم حباهلم يف احلارض  ،بذات املبايعني ﴾الشَّ
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ء يف األرض وال يف السماءو، واملستقبل   .ال خيىف عليه 
ِيَن  اهللالََقْد تَاَب ﴿ قو تعاىل: اآلية اخكاخكة: َّ نَْصارِ ا

َ ْ
بَلَ اجَّيِبِّ َوالُْمَهاِجِريَن َواأل

ةِ ِمْن َنْعِد َما اَكَد يَِزيُغ قُلُ  َبُعوهُ يِف َساَعِة الُْعرْسَ وُب َفِريٍق ِمْنُهْم ُعمَّ تَاَب َعلَْيِهْم إِنَُّه بِِهْم ايَّ
 ،غزوة تبوكنزلت يف هذه اآلية ذكر املفرسون أن  .]117احكوبة/[ ﴾َرُءوٌف رَِحيمٌ 

صىل اهللا عليه وآ  خرج مع رسول اهللافيمن  ،وعمر وعثمان بـكرواكن أبو 
تأكيد اهللا و. عظيمةوأنفق عثمان فيها نفقة  ،ن واألنصاريراملهاجمن  وسلم

ذلك كون يإنما و االرمحة والرضإعالن عن  ،بل أنه تاب عليهمتعاىل 
  بالعاقبة.
وثمرة هذه اآلية الكريمة: «يوسف بن أمحد يف (اخكمرات):  العـالَّمةقال 

: وبل فضل  -يعين اجلشيم  - قال احلاكم  ،بيان فضل املهاجرين واألنصار
وقد مجع  ،عثمان خصوصاً؛ ألنه جهز جيش العرسة بمال لم يبلغ غريه مبلغه

 ،وخربه تعاىل صدق ،اع اجيبـبووصفهم باتِّ  ،اهللا بني ذكر اجيب وبني ذكرهم
أه. قال القا يوسف:  فوجب القطع بل صفاء رسيرتهم ووجوب مواالتهم.

 حال خنل باملواالة ،من احكوقفاكن من هؤالء أحوط  منفتكون الرتضية بل 
  . )1(»ر اهللا عنهم

نْ  يُِريُدوا َوإِنْ ﴿ قو تعاىل: اآلية الرابعة:
َ
ِي ُهوَ  اهللا َحْسَبَك  َفإِنَّ  خَيَْدُعوكَ  أ َّ  ا

يََّدكَ 
َ
ِ  ك لََّف  * َوبِالُْمْؤِمننِيَ  بَِنرْصِه

َ
ْغَفْقَت  لَوْ  قُلُوبِِهمْ  َننْيَ  وَك

َ
ْرِض  يِف  َما أ

َ ْ
لَّْفَت  َما مَجِيًعا األ

َ
 ك

لََّف  اهللا َولَِكنَّ  قُلُوبِِهمْ  َننْيَ 
َ
  .]63-62/األنفال[ ﴾ َحِكيمٌ  َعِزيزٌ  إِنَّهُ  بَيَْنُهمْ  ك

ين:  ينوجه دالحكها أنه كيَّ «قال اإلمام عز ا  ،د رسو بهم يف إظهار ا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انعة 1(  .3/484) اخكمرات ا
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ه ذومن ه ،وهاتان خصلتان عظيمتان ،عليهم بكونه ألَّف بني قلوبهم امنَتَّ و
  .)1(»وإحراز الزتكية جفسه ، والعدالةربحا كيف ال يكون ظاهره الس

مَّةٍ  َخرْيَ  ُكْنُتمْ ﴿ :قو تعاىل :اخلامسةاآلية 
ُ
ْخرَِجْت  أ

ُ
ُمُرونَ  لِلنَّاِس  أ

ْ
 تَأ

ِ  َوتُْؤِمُنونَ  الُْمْنَكرِ  َعنِ  َوَيْنَهْونَ  بِالَْمْعُروِف  وهذا خطاب موجه  .]110آل عمران/[ ﴾اهللاب
وجاء يف  وهذه شهادة واضحة هلم باخلريية. ،ومن خالهلم لسائر األمة، للصحابة

صىل اهللا  اجيب أصحاب يف: وقيل ،املهاجرين يف نزلت اآلية«: )األعقمتفسري (
   .)2(»عليه وآ وسلم

ينوعن هذه اآلية  وجه دالحكها أنهم لو اكنوا : «بن احلسن قال اإلمام عز ا
ً خارجني عن سمت فضًال عن أن يكونوا  ،العدالة لم يكن فيهم خري فساقا

@ .)3(»خري أمة @
 اهللا َخَهُدوا َما َصَدُقوا رَِجاٌل  الُْمْؤِمننِيَ  ِمنَ  ﴿ قو تعاىل: اآلية السادسة:

َ  َمنْ  َفِمْنُهمْ  َعلَْيهِ  َْبهُ  َق
َ

لُوا َوَما يَنَْتِظرُ  َمنْ  َوِمْنُهمْ  حن   .]23/األحزاب[ ﴾َيْبِديًال  بَدَّ
ضمن ) املتقني يف كتاب (منهاجالقر حيىي بن احلسن  العـالَّمةأوردها 

حابةاآليات الواردة يف فضل  ين  ،الصَّ بأنها بن احلسن وعقَّب عليه اإلمام عز ا
  .)4(مجلتهم وليس يف ،يف بعضهم تورد

إىل أفضلية واضحة إشارة تتضمن اآلية  نأغري  ،صحيحتعقيب وذلك 
ي تر بل يد رسول اهللا  اجليل تربية جعلته  ،صىل اهللا عليه وآ وسلما

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) املعراج رشح املنهاج، خمطوط. 1(
. اآلية 2(  من سورة آل عمران.  110) تفسري القرآن الكريم لألعقم اآلن
 ) املعراج رشح املنهاج، خمطوط. 3(
 (ذكر أحوال االئمة يف الصحابة). .خمطوط  -املعراج رشح املنهاج ـ اجلزء اخكا ) 4(
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ً  -يض   واحكبعيض يف وعقيدته. دينهبكل ما يعز عليه يف سبيل  -صادقا
أما الوصف باإليمان فهو  ،وملن ينتظر ،ملن ق حنبه »من املؤمنني« قو تعاىل:

  .عـشامل للجميوصف 
ِيَن آَمُنوا َمَعُه َجاَهُدوا ﴿قول اهللا تعاىل:  السابعة اآلية َّ لَِكِن الرَُّسوُل َوا

وَحَِك ُهُم الُْمْفلُِحوَن 
ُ
َرْيَاُت وَأ وَحَِك لَُهُم اخلْ

ُ
ْغُفِسِهْم َوأ

َ
ْمَوالِِهْم َوأ

َ
ُ لَُهْم َجنَّاٍت  *بِأ َعدَّ ابَّ

َ
أ

ِيَن فِيَها َذلَِك الَْفْوُز ا ِ ْغَهاُر َخا
َ ْ
ْتَِها األ

َ
ْرِي ِمْن حت

َ
  .]89- 88/احكوبة[ ﴾لَْعِظيمُ جت

ين  حتدث  - من ذوي االستطاعة  -فبعد الالكم عن املتخلفني عن نرصة ا
ين جاهدوا باجفس واملال، ووعدهم باخلريات، وقض ى هلم ـعن أوحك ا

عثمان عمر وأبو بكر و«الراشدين  اخللفاءباجلنة والفوز والفالح. ومعلوم أن 
ين » ويلع   .يف خمتلف ساخت العرسة اكنوا معهاكنوا يف مقدمة ا

ْخرُِجوا ِمْن ِديَارِِهْم ﴿قول اهللا تعاىل:  اآلية اخكامنة:
ُ
ِيَن أ َّ لِلُْفَقَراءِ الُْمَهاِجِريَن ا

وَحَِك ُهُم 
ُ
ُ أ َ َ َوَرُسو وَن ابَّ ِ َورِْضَوانًا َويَْنرُصُ ْمَوالِِهْم يَبَْتُغوَن َفْضًال ِمَن ابَّ

َ
َوأ

اِدقُونَ    .]8 /احلرش[ ﴾الصَّ
ل تد«ها أن :اآليةهذه يف تفسري  ،اجلشيماملحسن بن كرامة ذكر احلاكم 

وحملهم يف االسالم وأن الواجب مواالتهم  ،بل فضل الصحابة وعظيم شأنهم
  .)1(»واالقتداء بهم وبطرائقهم، وأن الرباءة منهم من الكبائر

  الشريفديث الحي 
يديةعلماء  أورد حابةأحاديث يف فضل  الزَّ عموما وخصوصا، وكذلك  الصَّ

ه من تعريف  ،اجيه عن سبهميف رووا أحاديث  بل أنهم يتقيدون بما ذهبوا إ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تفسري احلاكم اجلشيم املسىم (احكهذيب يف تفسري القرآن) خمطوط.) 1(
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، ويفرقون بني الفضيلة واألفضلية، وبني السب ورواية االحداث،  الصحا
  : ومما رووا

صىل اهللا عليه وآ  اهللا رسول قال: قال ،بن ا طالب ) عن يلع1(
بل بن اإلمام رواه  .»ُجت نيب صاحب سب ومن، قُتل نبيا سب من «: وسلم

  .)1(كما يف (الصحيفة) عن آبائه مو الرضا
خري «قال:  صىل اهللا عليه وآ وسلمرسول اهللا أن  ابن مسعود) عن 2(

ين يلونهم ين يلونهم ثم ا اإلمام حيىي  :احتج به لك من. )2(»اجاس قرىي ثم ا
  والقر يف (املنهاج). ،واإلمام املهدي يف (رشح القالئد) ،يف (احكحقيق)

صىل اهللا عليه وآ وسلم  أن رسول اهللا بن مغفل عبد اهللا عن) و3( 
ً بعديغال تتخذوهم  ،اهللا اهللا يف أصحا« :قال فبحيب  ،فمن أحبهم ،رضا

  .)3(»غ أبغضهمبفب ،ومن أبغضهم ،أحبهم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ام يف الفوائد مام يلع بن مو الرضا (اكاب العارش). وأخرجه ) صحيفة اإل1( رقم  1/295َيمَّ
، به . الرضا مو بن يلع حدثين اهلروي، صالح بن السالم عبدمن طريق ) 740(

عن إسماعيل بن أ  ،عبيد اهللا العمريمن طريق  1/393وأخرجه الطربا يف الصغري 
 حممد بن اهللا عبيد :260/  6قال اهليثيم يف املجمع أويس عن مو بن جعفر عن آبائه. 

 رجال) وقال: 206وأورده األكا يف الضعيفة رقم ( .بالكذب النسا رماه .العمري
 . بالكذب متهم والعمري"  اللسان" يف احلافظ قال كما العمري إال ،ثقات لكهمإسناده 
 لضعف.، وبذلك زال عنه اكما ترى لكنه مروي من طرق أخرىقلت: 

 ) عن ابن مسعود.  2533) ومسلم ( 2509) رواه اكخاري ( 2(
) عن عبد اهللا بن مغفل، وقال الرتمذي: هذا حديث 3862والرتمذي ( 5/57) أخرجه أمحد 3(

) من وجه آخر عن عبد 7363غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه . لكـن ابن حبان رواه (
عبد الرمحن الرويم برصي، روى عنه محاد بن زيد  الرمحن الرويم، وقال: " هذا عبد اهللا بن

 مات قبل أيوب السختيا ".
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ال تسبوا : «صىل اهللا عليه وآ وسلمعن رسول اهللا  وعن أ هريرة) 4(
  ،أصحا

ُ
ي نف بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أ  دَّ ما أدرك مُ  ذهباً  حدٍ فوا

واإلمام  ،اإلمام حيىي يف (احكحقيق) احتج به لك من: .)1(»وال نصيفه ،أحدهم
وحيىي بن احلسني يف ، والقر يف (املنهاج) ،املهدي يف (رشح القالئد)

  (اإليضاح).
صىل اهللا عليه وآ  اهللا رسول قال: قال بن اخلطاب عمر عن) 5(
يلع بن  العـالَّمةاستشهد به  .)2(»أميت خيار فإنهم أصحا يف حفظوىيا«: وسلم
حابةيف كتابه (شمس األخبار) اكاب اخلامس عرش يف فضل  ،محيد    .الصَّ

يديةعلماء بعض أوردها خرى أوهنالك روايات  ً  الزَّ املتأخرون خصوصا
كون أسانيدها حتتاج  ،جتنبت إيرادها ،لعلل خمتلفة  وضعفها املحدثون ،منهم

صىل قال رسول اهللا  ،ابن عباس قالومن ذلك: ما روي عن  .ودراسةإىل حبث 
  .)3(»اهتديتم اقتديتمأصحا اكججوم بأيهم : «اهللا عليه وآ وسلم

 أي تلفيق كفاية عنريفة ـالش األحاديثمن تداول املح ـصحمُ ال و
كما تقدم  ،ن الكريم عليهمآوحسبهم ثناء القر، بالضعيف واملوضوع وتكثري

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) عن أ هريرة. 2540) عن أ سعيد، ومسلم ( 3470) رواه اكخاري (1(
ين « ). واملشهور: 671) أخرجه القضايع يف مسند الشهاب (2( ، ثم ا احفظوىي يف أصحا

ين يلونهم    اجة، واحلاكم، واكيهيق.. ، أخرجه: ابن م»يلونهم، ثم ا
) قال احلافظ حممد بن إبراهيم الوزير: "هو حديث ضعيف، قا ابن كثري الشافيع، وقال: رواه 3(

عبدالرحيم بن زيد العيم، عن أبيه. قال ابن معني: هو كـذاب. قال السعدي: هو ليس 
. وقال أبو بثقة. وقال اكخاري: تركوه، وقال: أبو حاتم: حديثه مرتوك، وقال أبو ز رعة: واهٍ

ء  داود: ضعيف وأبوه ضعيف أيضاً، وقد روي هذا احلديث من غري طريق، وال يصح 
 . 239/ 1انظر توضيح األفاكر ملعا تنقيح األنظار  منها "
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   .يف اآليات السابق ذكرها
بل أن تلك اآليات واألحاديث ال يق بعصمتهم وال تعين أن احدا منهم 

  لم يقع يف ما يقع فيه البرش من االخطاء واحكجاوزات.

   في شأن الخالفةالمختلفون : الثانيمبحث ال
صىل اهللا  تلقاها الصحابة بل يد الرسول اليتإذا اكنت الرتبية الروحية 

وحاطتهم الرخية  ،قد صانتهم من الوقوع يف كبائر اآلثام عليه وآ وسلم
فإنها لم حتل دون وقوعهم فيما يقع فيه  ؛اإلهلية من احكورط يف حمبطات األعمال

ه حسب سائر البرش من اختاذ املواقف ما تق به قراءاتهم للواقع وما تميل إ
واخلالف  من اجلدل ءيف  اودخلمواقفهم و تباينتوباحكايل  ،أنفسهم

 ً ي ال يسقط دينا وال يدنس ُخلقا   .الطبييع ا
ا لووحو حرفوه،عليه و تلقفوا ذلك وزادوا غري أن جحافل املتعصبني

ومبالغة يف  ،حسن إىل سباب وشتيمةأواجلدل باليت يه  ،اخلالف إىل خصومة
 تثارأمصطنعة هد اوعرض اخلالفات يف مش ،إطالق احكهم وتفسري للنوايا

ً أحقاد وم. ا إذا ننا مع أ وكراهية ال تزال األمة تتجرع كأس مرارتها ح ا
ختالف الصحابة يف االواردة يف شأن  صححةمُ العدنا لفحص أمهات الروايات 

مبنية فعل  وردود ،بيعةحالة طيك فسوف جندها حت ،والزخمةشؤون السياسة 
هت حتت تأثري وساوس الساسة، وِّ فت وشُ رِّ ما حُ وإنَّ  ،بل مقدمات مقبولة

  .، فقدمت بل غري وجههانيتمذهبوتعصب امل
ي طرأ بني وفيما ييل نلمح إىل جانب من الزناع السيا  واالجتمايع ا

   الصحابة بسبب اختالفهم يف تقدير األمور.
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، رأى أصحابه من األنصار أن هلم صىل اهللا عليه وآ وسلمبعد وفاة اجيب 
ً يف اخلالفة ب أصحاب األرض  ملا هلم من السبق واجرصة، ولكونهم ؛عدهحقا

ومعه  بـكرولكن أبا  ،أمر اخلالفة كحثوالشوكة، فبادروا إىل االجتماع 
وجرت مفاوضات  ،باحلضور وهمأفاجعمر بن اخلطاب وأبو عبيدة بن اجلراح 

: خلصه عمر بن اخلطاب بقويف مشهد  بـكربيعة أ حرجة ومباغتة، انتهت ب
ِ  َوإِنَّا« نَا ِفيَما وََجْدنَا َما َوابَّ ْمرٍ  ِمنْ  َحرَضْ

َ
قَْوى أ

َ
  ُمبَاَفَعةِ  ِمنْ  أ

َ
 إِنْ  َخِشينَا بَْكٍر، ِ أ

نْ : َنيَْعةٌ  تَُكنْ  َولَمْ  الَقْومَ  فَاَرْقنَا
َ
ا َنْعَدنَا، ِمنُْهمْ  رَُجًال  ُفبَايُِعوا أ إِمَّ

 بَلَ  بَاَفْعنَاُهمْ  فَ
، الَ  َما َ ا نَْر افع ملا خرج به اجتماع  .)1(»فََسادٌ  َفَيُكونُ  خُنَاِلُفُهمْ  َوإِمَّ فذكر ا

  السقيفة. 
 - اإلمام يلع بن أ طالب فيهم و -هاشم  وذلك بينما اكن بندث ـح

ي دفعصىل اهللا عليه وآ وسلمرسول الجنازة تجهزي منشغلني ب هم ، األمر ا
جعلهم يتحفظون بل و إىل االعرتاض بل الطريقة اليت تم بها اختيار اخلليفة

اختلف فيه اكن ذلك أول حدث بارز ، فاملنددة اكيعة ويطلقون بعض املواقف
  . الصحابة

ي غرسه  بفضلردود أفعاهلم،  بلالطرفني سيطرة رغم و احكأثري الرو ا
ً حمتدمال يزال اجلدل ، جند أن أصحابه رسول اهللا يف نفوس األجيال بني  ا

، جاء رى فريق أن ما جرى يف السقيفة اكن ترشيعا مقدساً ، حيث يالالحقة
ها اجيب  بينما قدمها  ،هللا عليه وآ وسلمصىل اوفق أسس دينية أرشد إ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .) من حديث طويل6830رقم ( ) صحيح اكخاري1(
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بين «و » األنصار«تهدف إىل إقصاء  حمبوكة ةمؤامراكنت  آخرون بل أنها
خالفة  -  خاللالسيما وأن األنصار لم يتمكنوا  ،مـعن الزخمة واحلك »هاشم

 ،ورهم لم تكن واضحةاخلليفة رؤية ألن  ،القياديةمن املشاركة  - بـكرأ 
: وهو ما عرب عنه  وددت أ كنت سألت رسول اهللا هل لألنصار يف هذا «بقو

  .)1(»األمر سبب
ً املسألة هلذه وقد أفردت  (قرشية اخلالفة ترشيع  :عنوانمن حبث ب جانبا

لم يكن ) خلصت فيه إىل أن ما حدث يف السقيفة ةسياسيؤية ديين أم ر
ً مقدساً، وال مؤامرة حمبوكة، وأن أبا  ؤهالت ملصار خليفة  بـكرترشيعا

ء من اجصوص يف ذلك، وال حسم للفضيلة ظروف معينة، وال و حضور ل
ينية يف اختيار اجاس ، ولكن القراءة االنتقائية والعرض املبتور لألحداث ا

  ذا القبيل أو ذاك.ـيؤدي إىل تشكيل تصور من ه
من كبار الصحابة  حتفظباخلالفة لعمر، وسط  بـكروقبيل وفاته أو أبو 

: هو َقربَّ عنه  اك«بقو   .)2(»اخرتت لكم خريكم يف نف فجلكم ورم 
واستمر األمر بل حا أيام عمر بالنسبة لألنصار مما جعل بعضهم يبدي 
سخطاً ويشتيك من اإلجحاف حبقهم، فروي عن قيس بن سعد أنه قال يشكو 

  :)3(استبداد قريش وختاذل األنصار
 خالف رسول اهللا يوم التشاجر أنما األمر فيكموخربتمونا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).43رقم ( 62/ 1) رواه الطربا يف املعجم الكبري 1(
 انزعج ":ورم". و1/62، والطربا يف الكبري 1/89اء يف األحاديث املختارة ) أخرجه الضي2(

 وأبدى حتفظه.
  .4/293) األبيات يف رسائل اجلاحظ 3(
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 العشائر ذو العرش دون مكما جاء كُ  الفة دونكمـوأن وزارات اخل
ً واحداً جتتب  ري وداد منكــم وأواصـرـبغـ ونهـفهال وزيرا

 عراجلـة هابت صـدور املنـابر ىقـوم ذاك وال سـداً يـىق اهللا سعـس

أراد أن  - بعد عرش سنوات يف اخلالفة  -وعندما أصيب عمر بن اخلطاب 
بل اختيار اخلليفة عن طريق دهم ويعوّ السياسة اجلماعية ينقل املجتمع إىل 

عن غري مشورة من  بايع رجالً أعلن: أن من ي االشورى، السيما وأنه 
ي بايعه بن أ  يلع«قوامها جمموعة ؛ فاختار )1(املسلمني فال يبايع هو وال ا

، وسعد بن بن العوام ، والزبريد اهللايبن عب ، وطلحةبن عفان ، وعثمانطالب
  .للمسلمني نتخبوا أحدهم خليفة »أ وقاص، وعبد الرمحن بن عوف

وخد الفكر اجلمايع إىل الفكر الفردي  أراد،ولكن األمور لم جتر كما 
َل الستة يف واحد، حينما ختىل طلحة ل عثمان، وختىل الزبري لعيل، وختىل واخزُتِ

سعد بن أ وقاص لعبد الرمحن بن عوف، فذهب ثالثة وبيق ثالثة، وأدرك 
عبد الرمحن أنه ليس يف مقام يلع أو عثمان، فاقرتح أن يتخىل واحد من 

ه، فأىب لك  ،اخكالثة اكاقني عن حقه بل أن يكون اختيار اخلليفة موكوًال إ
، فتن هو، وبذلك تالشت الشورى، وصار األمر يف يد  من عثمان ويلع احكن

اجاس  وبايعه ودخ اختار عثمانببعض اإلجراءات  هوبعد قيام عبد الرمحن
: عثمان دم ملبايعة واكن يلع ممن تق، كيعته ي عرب عنه بقو رغم حتفظه ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د ـ، ومسن4/272، وسنن اكيهيق 2/155، وصحيح ابن حبان 6/2505)  صحيح اكخاري 1(

 .1/410الزبار 
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: املشهد وصف  رواية و !)1(»خدعة وأيما خدعة« ُهْم ا رَُجٌل ِمنْ ـفََصغَ «بقو
  .)2(»َع َهٍن َوَهٍن ـِرهِ مَ ـُر لِِصهْ ـِه َوَماَل اآلخَ ـلِِضْغنِ 

احلياة السياسية يف  تأثري سليب نيألمويلاكن بن عفان و أيام عثمان 
ددة، أدت إىل ـال متعـعة وردود أفعـادات واسـة مما أدى إىل انتقـواالجتماعي

ً يف نه عر اهللا ل عثمان ـمقت ، بذل فيها ما اخلالفةبعد أحد عرش خما
ين جل األمةأوسعه من ب ً من وا ، وتؤكد الروايات أنه لم يكن يرت شيئا

ي مارسه بعض املحسوبني عليه    .السلوك ا
انطلقت مجاهري املهاجرين واألنصار إىل اإلمام يلع بن أ ه مقتلبعد و

ً من االستجاب ة هلم، طالب، وطلبوا منه اخلروج كيعة مفتوحة، فلم جيد بدا
 :  النََّسَمَة، لَْو ال «وعرب عن ذلك بقو

َ
ِي فَلََق احْلَبََّة، َوَبَرأ

َّ َما َوا
َ
،  حضورأ احْلَارِضِ

ِة  وقيام َخَذ  بوجوداحْلُجَّ
َ
، َوَما أ ِة  العلماءبَلَ  اهللاجَّارِصِ ال ُفَقارُّوا بَلَ ِكظَّ

َ
، ظالمأ

لَْقيُْت 
َ
لَِها،  بكأسبَلَ ذَلِربَِها، َولََسَقيُْت آِخَرَها  حبلهاَوال َسَغِب َمْظلُوٍم، أل وَّ

َ
أ

لَْفيْتُْم 
َ
زَْهَد ِعنِْدي ِمْن َقْفَطِة َقزْنٍ  دنياكمَوأل

َ
اكيعة العامة وب .)3(» َهِذهِ أ

تمكن املسلمون من حتقق الفكر اجلمايع والشورى املفتوحة يف اختيار 
  اخلليفة.

يلع املحاباة األرسية، ونسف لك منصب اخلالفة ألىغ اإلمام  هوفور تو
واهللا لو وجدته (أي املال املأخوذ بغري «وقال:  ،املجامالت جراء قام بل أساسإ

حق) قد تزوجت به النساء، وملكت به اإلماء؛ لرددته، فإن يف العدل سعة، 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .305 – 305) أنظر تفاصيل القصة يف تاريخ االسالم لثهيب (عهد اخللفاء) 1(
 اخلطبة الشقشقية./  49) نهج اكالغة 2(
 الشقشقية./ اخلطبة  49) نهج اكالغة 3(
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  .)1(»ومن ضاق عليه العدل، فاجلور عليه أضيق
 –خالفته، ولكنه استمر  فاكن ذلك أحد أسباب الرصاخت اليت ظهرت أيام

ً  -رغم املعانة  ً بعد مخس سنوات قضاها  ، فيما رآه مناسبا ح ليق اهللا شهيدا
يف اخلالفة، وبوفاته انتهت فرتة ما عرف باخلالفة الراشدة، وأخذت األمور 

خاص بما روي عن اإلمام يلع يف شأن مبحث وسيأ  آخر. تم يف اجتاه
  نهم. اخللفاء الراشدين ر اهللا ع

ê×ÂÝ^Úý]ç•…^ÃÚæå 

 ،اتفق املسلمون بل أن اإلمام يلع بن أ طالب اكن أحد اخللفاء الراشدين
حابةواصطف مجهور  ،اخلالفة الرشعية -بعد بيعته  -وأنه مثَّل   ،نبهاإىل ج الصَّ

 نيوصار اخلارجون عليه خارج ،نيوباحكايل أصبح املتقاعسون عن نرصته خمطئ
وطبيعة  ،بواعثهم اختالفولكن  ،واملحاربون  بغاة معتدون، بل الرشعية

  :جمموختثالث  يفجيعلنا نصنفهم ترتب عليها وما  ،معارضتهم
ين بايعو ،نرصة اإلمام يلع املتوقفون عن ، املسلمني خليفةبل أنه  ها

وحممد  ،عبد اهللا بن عمروهم ، اخلارجني عليه ةيف مواجه ختلوا عنهلكنهم و
  .من وافقهمو ،وأسامة بن زيد ،وسعد بن أ وقاص ،بن مسلمة

ي ارتضوه  همأخلوا بواجبقد  فالزيدية يرون أن هؤالء يف نرصة إمامهم ا
ي ارتضاه وبايعه واجبة   .وبايعوه؛ ألن نرصة املأموم إلمامه ا

 ،واحكباس األمر عليهم ،اعتذارهم بعدم رغبتهم يف قتال أهل القبلةبيد أن 
ولم يتجاوز  ،ة اإلمام يلع جعله يرتكهم وشأنهمـعية خالفمع اعرتافهم برش

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .401) نهج اكالغة : 1(
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وأن ال سيما  فليسعنا ما وسعه وكىف به قدوة ..موقفه جتاههم اللوم والعتاب
  .احلق 

لم يشدد عليهم أمري «و ذلك قال اإلمام حيىي بن محزة يف (احكحقيق): 
اكن قد نسبهم إىل وإن  ،بل تركهم بل حاهلم من الشبهة ،املؤمنني يف املقاتلة

ين واكصرية قد  عليه السالم فإن اكن ،وقد رويت عنهم املعاذير ،ضعف يف ا
فأسقط ذلك  ،لرضاه ؛عزتال واحكخلففال عيب عليهم يف اال ،قبلها منهم

فما  ،ولم يعذرهم يف احكخلف فنكصوا ،وإن ثبت أنه ألزمهم اخلروج معه ،عنهم
 ً ن لك من أمره اإلمام بأمر ثم خالفه بعد أل ؛هذا حا ال يبعد أن يكون كبريا

 .وأنه بمزنلة اكيغ عليه ،هقُ سْ ق عليه فيما تلزمه فيه الطاعة فال يبعد فِ يَّ أن َض 
ي نرتضيه يف حقهم أنه لم يضيق عليهم أمر اخلروج ، والظاهر من حاهلم وا

ِ ، معه فال يفسقون بالقعود  ،ض هلم من الشبهة يف ذلكرَ ا عَ مَ بل عذرهم ل
قعد من «وبل هذا حيمل قول اإلمام القاسم بن إبراهيم:   .)1(»واحكخلف عنه

  .)2(»فضال هالك يف دينه ،بغري إذنه -يعين علياً  -عنه 
ألنه يعلم أنه ال جيوز  ،وتفهمه لعذرهمعدم إحلاح اإلمام يلع عليهم و

ً  يتخذ مواقف الوالء والرباءن ألإلنسان  الغري ولو اكن ذلك  ،قناعة غريهل تبعا
  اإلمام يلع نفسه.

وقد ذكر اإلمام حممد بن القاسم الر أن ابن عمر تأسف بل أنه لم يقاتل 
  .)3(. ثم قال: وهذا بابن عمر أشبهيلعاإلمام الفئة اكاغية مع 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ين يف املعراج، عن احكحقيق يف اإلكفار واحكفسيق ـ خمطوط.1(  ) نقله عنه اإلمام عز ا
  .2/220جمموع كتب اإلمام القاسم بن إبراهيم: ) 2(
 كتاب رشح دخئم اإليمان. 327) جمموع كتب حممد بن القاسم 3(
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ين بعد حبث وتتبع رأى و قد تظاهرت «بن احلسن أن الروايات اإلمام عز ا
شتد أسفه بل او ،مع أمري املؤمنني بل توبة ابن عمر وندمه بل ترك اجلهاد

ء تأسيف بل أ لم أشهد معه املشاهد ،ذلك   .)1( »ح قال: ما أتأسف بل 
 ر صح عن عبد اهللا بن عمر  «أنه  ابن عبد الرب يف (االستيعاب)ذكر و

ء كما آ أ لم أقاتل الفئة  اهللا عنهما من وجوه أنه قال ما آ بل 
ً  .)2(» ر اهللا عنه اكاغية مع يلع ل بل أنه لم يتخلف عنادا  ،و ذلك د

  واملؤمن وقاف عند الشبهات.  ،ولكن األمر اشتبه عليه
: أن أمري املؤمنني أذن  يف )رشح العيون(يف اجلشيم وحىك احلاكم 

  .)3(املؤيدي توبتهم كما يف (لوامع األنوار)  العـالَّمةورجح شيخنا  احكخلف.
 قاتلني معمتمردين وال م تركوا القتال مع اإلمام يلع متأولني الفإذا اكنوا 
مع معرفتنا  ، اثم روي جا أنهم ندموا بل ختلفهم وأسفو ،الفئة اكاغية

 ،اكن لزاماً علينا حسن الظن بهم ،بصالحهم واستقامتهم يف سائر أمور دينهم
  املحامل.  ومحلهم بل أحسن

واصطفوا  ،بيعته ثم نكثوا هين بايعووهم ا بيعة اإلمام يلع: اناكثو
فهؤالء أوقعوا  ،ومن حنا حنوهم ،والزبري بن العوام ،د اهللايكطلحة بن عب ،لقتا

  وخروجهم عليه بغري ُموِجب. ،أنفسهم يف خطأ بنكثهم بيعة إمامهم الرشيع
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) املعراج رشح املنهاج ـ خمطوط.1(
يف املستدرك  أخرجه احلاكم(ترمجة أسامة بن زيد). و 1/77بهامش اإلصابة  ) االستيعاب2(

هيب يف  .7/242 جممع الزوائدصححه اهليثيم يف وحتقيق مصطىف عطا.  3/643 وأورده ا
  من عدة طرق.  4/318سري اعالم اجبالء 

  .228ـ3/227) لوامع األنوار 3(
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ما روى ابن عبد  بني ذلك وقد  ،أما نكثهم فمما توافق بل نقله املؤرخون
 إ منيت «  : حني نهوضه إىل اجلملة قال يف خطباإلمام علياً أن الرب من 

وأطوع اجاس  ،)الزبري(وأشجع اجاس  ،)طلحة(هم اأدىه اجاس وأسخ  : بأربعة
 واهللا ما أنكروا يلَعَّ  ،أمية)يعىل بن (وأرسع اجاس فتنة  ،)خئشة(يف اجاس 

 ً ً تركوهوإنهم  ،ملت بهوى وال ،وال استأثرت بمال ،منكرا ودماً  ،طلبون حقا
ّ  ،سفكوه وما  ،ملا أنكروه ؛ولو أ كنت رشيكهم فيما اكن ،وه دوىيولقد ول

وما  ،بايعوىي ونكثوا بيعيت ،وإنهم هلم الفئة اكاغية ،عثمان إال عليهم ة دمعَ بِ تَ 
وإ لراض حبجة اهللا عليهم وعلمه  ،يعرفوا جوري من عديل استأنوا  ح

اعيهموإ مع  ،فيهم همذِ عْ ومُ  هذا  واحلق أو  ،فإن قبلوا فاحكوبة مقبولة ،ر إ
ه ً  ،السيف دّ وإن أبوا أعطيتهم حَ  ،مما أفضوا إ  واهللا إن ،وكىف به شافياً ونارصا

علمون أ بل احلق وأنهم   .)1(» مبطلون طلحة والزبري وخئشة 
يديةومن اجلدير باحكنبيه أن  فقد اتفق ، هؤالء ولومهمبنقد لم يتفردوا  الزَّ

ح أن ابن تيمية ، واعتربوهم من اكغاة، أكرث املسلمني بل ختطئة اجاكثني
من  ذكر يف (فتاواه) أن الفقهاء استدلوا بل أحاكم اكغاة بسرية اإلمام يلع يف

  : قالو ،ذلكالشافيع اإلمام بل أنكر حيىي بن َمِعني أن  يورو، نكث بيعته
يسعه أن  ءوأي  ،وحيك  : رد عليه اإلمام أمحد ف ! ؟ والزبري بغاةأجيعل طلحة 

لم  ،يعين إن لم يقتد بسرية يلع يف ذلك«  :؟! قال ابن تيميةع يف هذا املقامصني
  .)2( »يكن معه سنة من اخللفاء الراشدين يف قتال اكغاة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (ترمجة رفاعة بن رافع األنصاري). 2/449) االستيعاب 1(
   نرش  جممع امللك فهد. .4/438جمموع الفتاوى ) 2(
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صىل اهللا عليه وآ غري أن لطف اهللا أدركهم بربكة صحبة رسول اهللا 
 خروجهموتابوا من  ،مهفندموا بل نكث ،ومواقفهم العظيمة بني يديه سلمو

ال دايع ذكرت يف ترامجهم، وروايات وتفاصيل كما جاء يف ، بل اإلمام يلع
  .)1(حاهلم ملقصود اإلشارة إىل توبتهم وصالحاإذ  ،كرها هنا

، ذهبوا األكرث ممن قطع خبطئهمأن اإلمام املهدي يف (القالئد): لك ذكر و
  .)2(قد صحت توبتهمإىل أنها 

ينقال و وار):  الوزير السيد صارم ا وقد تاب اجاكثون بل «يف (الفلك ا
وذكرهم . )4(. ومثله ذكر اإلمام عبد اهللا بن محزة يف (العقد اخكمني))3(»األصح

ين يف األطايب  . أثىن عليواإلمام رشف ا   هم يف (القصص احلق) كما سيأ
ندم طلحة  )5(املحيل من اإلمام عبد اهللا بن محزة والشهيد محيدوروى لك 

  والزبري وتوبتهم عن القتال.
ذكره من ، مشهور -يلع اإلمام بل خروجها ضد  -خئشة أم املؤمنني وندم 

يدية  - وأما خئشة «فقال:  وجزم بالرتضية عنها.، اإلمام عبد اهللا بن محزة  الزَّ
َ اهللا َقنْها  ِ تبيك ح تبّل مخارها، وتقول: وددت أن يل من رسول فاكنت  - َر

وأ لم أخرج ] واحدا تلو اآلخر [ماتوااهللا عرشة لكهم مثل احلارث بن هشام 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)3و 2لثهيب (طبقة الصحابة ترمجة  أنظر ترمجة لك من طلحة والزبري يف سري أعالم اجبالء) 1(
   وفيها ذكر ملا جرى هلم مع يلع. 

  (مقدمة اكحر الزخار).  90ص ) القالئد يف تصحيح العقائد 2(
وار 3(  ).219. والفصول اللؤلؤية، الفصل (206) الفلك ا
  .  54ص )العقد اخكمني يف تبيني أحاكم األئمة اهلادين ورد شبه الروافض الغالني 4(
  . 1/61احلدائق الوردية، 4/40الشايف الطبعة األو ) 5(
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   .)1(»بل يلع بن أ طالب
هيب: قال  :ومن أهل السنة  وال ريب أن خئشة ندمت ندامة لكية بل «ا

فعن  يبلغ ما بلغ. األمروما ظنت أن  ،مسريها إىل اكرصة وحضورها يوم اجلمل
 َيرَبَّْجنَ  َوَال  ُنُيوتُِكنَّ  يِف  َوَقْرنَ ﴿عمن سمع خئشة: إذا قرأت:  ،عمارة بن عمري

َاِهلِيَّةِ  َيرَبُّجَ 
ْ
َ  اجل و

ُ ْ
قِْمنَ  األ

َ
َالةَ  وَأ اَكةَ  َوآينِيَ  الصَّ ِطْعنَ  الزَّ

َ
ُ  اهللا وَأ َ  اهللا يُِريدُ  إِغََّما َوَرُسو

ُْذِهَب  ْهَل  الرِّْجَس  َقْنُكمُ  ِ
َ
َرُكمْ  اْكَْيِت  أ بكت ح . ]33/األحزاب[ ﴾َيْطِهريًا َويَُطهِّ

  .)2(»تبل مخارها
فمذهبنا أنهم  ؛وأما خئشة والزبري وطلحة :ومن املعزتلة قال ابن أ احلديد

ً  ،أخطئوا ثم تابوا   .)3(لمَ اجلَ حرب  بعدة ـشهد هلم باجلن وأن عليا
،  وقوع اخلطأ واحكوبة تتفق رواية الزيدية وأهل السنة واملعزتلة، بلوبهذا 

ِينَ ﴿ تعاىل: قول ،والكف عن ذكرهم بسوء ،مال الرتحم عليهإلم يبق ف َّ  وَا
يَِّئاتِ  َعِملُوا  ﴾رَِحيمٌ  لََغُفورٌ  َنْعِدَها ِمنْ  َربََّك  إِنَّ  َوآَمُنوا َنْعِدَها ِمنْ  تَابُوا ُعمَّ  السَّ

ً مع ماهلم من سابقة يف نرصة املصطىف  ]153األعراف/[ صىل اهللا عليه . خصوصا
  .)4(وآ وسلم

ين رفضوا بيع إلمام يلع:امناوئو  وأعلنوا  ،وناصبوه العداء ،تهوهم ا
ماءعليه احلرب  بن أ كمعاوية  ،وأرصوا بل ذلك ،وتسببوا يف سفك ا

حك ال وأف ،ومن حنا حنوهم ،واملغرية بن شعبة ،بن العاص ووعمر ،سفيان
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وما بني املعكوفني مذكور يف موضع آخر من الكتاب.  .4/40الطبعة األو  ) الشايف1(
 ).19ترمجة ( 2/177) سري أعالم اجبالء 2(
  .20/34رشح نهج اكالغة ، البن أ احلديد  )3(
 . 105/ 4والشايف  .لإلمام عبد اهللا بن محزة 56 ص) للمزيد أنظر العقد اخكمني 4(
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هم  يديةيوا حابةوال يعتربونهم من  ،الزَّ ؛ ألن ما ثبت  الصَّ باملعىن االصطال
صىل اهللا عليه عنهم من جتاوزات وأخطاء فادحة أفقدهم رشف صحبة اجيب 

يديةفحاهلم عند  ،وآ وسلم وبس بن أرطأة م بن أ العاص ـكحال احلك الزَّ
حابةتناوهلم عموم اخكناء بل يممن سوا أي لي ،عند أهل السنة وسيجد  ،الصَّ

يديةيف الكم أئمة تتبع امل ما يدل بل استثناء هؤالء عند أي الكم فيه ثناء  الزَّ
حابةبل عموم    .الصَّ
ً  -من حاربه «اإلمام القاسم بن إبراهيم: جاء عن لك  فهو  -يعين عليا

حاكم رب أول من بدل أ«بن محزة وقال اإلمام عبد اهللا  .)1(»حرب هللا ولرسو
ىب سفيان ومن أمعاوية بن  :سفك دماء عرتة خاتم املرسلني العاملني وسىع يف

  .)2(»وحذا بل مثا ،ونسج بل منوا ،منهاجه اقف
يدية تجوحي   خالصتها:، كثرية ججحبجتاه معاوية وأنصاره وقفهم مل الزَّ

 كما جاء بل لسان رسول اهللا ،اجارإىل دخة أنهم بغاة بل إمام احلق و* 
ي قال فيه:  ،صىل اهللا عليه وآ وسلم اٍر «يف احلديث املشهور ا َويَْح َقمَّ

اكغاة عدالة و .)3(»َوَيْدُعونَُه إىَِل اجَّارِ  ،اجلنَّـةيَْدُعوُهْم إىَِل  ،َيْقتُلُُه الِْفَئُة اْكَاِليَةُ 
 َفإِنْ ﴿ كما جاء يف قو تعاىل: ،هللالم يفيئوا إىل أمر ا ما ،ةذاهبوحرمتهم  ،ةساقط
ْخَرى بَلَ  إِْحَداُهَما َنَغْت 

ُ ْ
َّ  َيْبيِغ  الَّيِت  َفَقاتِلُوا األ ْمرِ  إىَِل  تيَِفءَ  َح

َ
. ]9احلجرات/[ ﴾اهللا أ

تهم حماربولم تكن  ،ماتوالم يفيئوا فيما نعلم ح : - يقول الزيدية  -الء ؤوه
م ،لعيل بن أ طالب جمرد خالف سيا إذ ؛ ولكنه احنراف ديين يستوجب ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2/220) جمموع كتب اإلمام القاسم بن إبراهيم: 1(
  . 1/185 الطبعة األو ) الشايف2(
  وغريهما من طرق عن أ سعيد اخلدري.  1/121واُكَخارِي   3/22) أخرجه أمحد 3(
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فاخلطيئة هنا ليست  ،أو عمر أو عثمان بـكرأ حاهلم كحال أي خارج بل 
يف جمرد احكمرد بل شخص اإلمام يلع ر اهللا عنه؛ ولكنها يف اخلروج بل 

ين ، مما تسبب يف اخلروج عليهدث ما يربر لم حُي  يفة رشيعلِ خَ  ثلمة يف ا
ماء  وال تربره  اإلسالموهذا ال جيزيه تهم، وإضعاف شوكمني املسلوسفك 

  الشخصية واألهواء وردود األفعال.  تالقناخ
اليت بلغت حد و ،وأنصاره اكغض والعداوة الظاهرة لإلمام يلع وأهل بيته* 

كابر أواملعلوم أن علياً من  ،والقتالجتاوزت إىل القتل بل  ،الشتائم والسباب
وقد وردت روايات كثرية يف ذم مبغض الصحابة عموماً،  ،الصحابة وخيارهم

من أصبح من اجاس يف قلبه غيظ بل «قال: أنه  اإلمام مالكعن جاء ح  
 .)1(»فقد أصابته هذه اآلية صىل اهللا عليه وسلم أحد من أصحاب رسول اهللا

رَّاعَ  ُفْعِجُب ﴿يعين قول اهللا تعاىل:  َِغيَظ  الزُّ ار بِِهمُ  ِ   .]29/الفتح[ ﴾الُْكفَّ
ٍّ أبغض علياً خاصة، فووردت أحاديث يف ذم من  َعِهَد «قَاَل :  ،جاء َقْن يلَعِ

بَُّك إِالَّ ُمْؤِمنٌ صىل اهللا عليه وسلمإيَِلَّ اجَّيِبُّ  نَُّه َال حُيِ
َ
َوَال ُفبِْغُضَك إِالَّ  ،: ك

   .)2(»ُمنَافٌِق 
نظر إىل يلع واحلسن   صىل اهللا عليه وسلمرسول اهللا أ هريرة أن عن و

  .)3(»وَِسلٌْم لَِمْن َسالََمُكمْ  ،أنَا َحْرٌب لَِمْن َحاَرَبُكمْ «فقال:  ،واحلسني وفاطمة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 16/295) تفسري القرطيب 1(
) ومسلم 1062( 1/128) و731( 1/95) و 642( 1/84وأمحد ) 58) أخرجه احلَُميْدي (2(

ِمذي  114) وابن ماجة 152(1/60 من طرق عن وغريهم ، 8/115والنَّسا  3736والرتِّ
  . بن أ طالب يلع

ِ حازم، عن9696) أخرجه أمحد (3(
َ
  . أ هريرة ) عن تليد بن سليمان، عن أ اجلحاف، َقْن أ
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، م يف اإلسالمـنظام احلكيف نصاره أمعاوية وها دخلأاخكغرات الكبرية اليت * 
ه يزيدمعاوية فرض اخلالفة إىل ملك، و واحولحينما  ً و كما  -وهو  ،فةيخل ا
ّهيبّ وصفه  ً اكن «: - ا ً  ناصبّيا ً  غليظاً  فّظا ، املنكر ويفعل ،املسكر يتناول، جلفا
 فمقته ،احلّرة بوقعه واختتمها ،عنه اهللا ر احلسني الّشهيد بقتل دوحكه افتتح

  .)1(»عمره يف يبارك ولم، اّجاس
ين  ،يف دماء األبرياء من الصحابة واحكابعني متورطه*  واحكعدي بل قيم ا

وأشياء كثرية ال يتسع املقام تفصيلها وتوثيقها،  .اكستلحاق زياد بأبيه احلنيف
  .هيمعاونوحكفهم موقف الزيدية بشأن معاوية  ايةكف، وفيه واملقصود اإلشارة

ً در احكنبيه إىل أن كثريجيو ون الزيدية شاركهل السنة يأمن حمقيق  ا
ال يضعونه يف لك ، هاويستقبحون، من جتاوزات ما بدر من معاويةاستناكرهم 

حابةمَصاف  ولم يعتربه خليفة،  ،ملاك اعتربهح أن ابن تيمية  ،جالءاأل الصَّ
لم يتول أحد من امللوك خريا من معاوية فهو خري ملوك اإلسالم، «فقال: 

ين  وسريته خري من سرية سائر امللوك بعده، ويلع آخر اخللفاء الراشدين ا
تهم خالفة نبوة ورمحة، ولك من اخللفاء األربعة ر اهللا عنهم يشهد  والي

اء اهللا املتقني،  بل هؤالء األربعة أفضل خلق اهللا بعد  بأنه من  أفضل أو
إنهم ال يزّنهون معاوية وال من هو أفضل منه «حىك عن أهل السنة: و ».اجبيني

نوب   .)2(»االجتهادعن تزنيههم عن اخلطأ يف  فضالً  ،من ا
 ،يدل بل صحة إمامة يلع: «أن حديث مقتل عماريف (الفتاوى): ر كَ وذَ  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 38ـ  4/37بالء ج) سري أعالم ا1(
  4/310 و .7/453) منهاج السنة اجبوية 2(
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ايع إىل طاعته داع إىل  ،ووجوب طاعته ايع إىل مقاتلته داع  ،اجلنَّـةوأن ا وا
 باغ أو ،متأوال اكن وإن خمطئمقاتل يلع «وأضاف:  »وإن اكن متأوالً  ،إىل اجار

 األئمة مذهب وهو. وذكر: أن ذلك »ألصحابنا القولني أصح وهو ،تأويل بال
ين الفقهاء   .)1(املتأولني اكغاة قتال ذلك بل فرعوا ا

غري أن  ،وبل هذا فاجلميع متفقون بل وقوع القبيح من معاوية وأعوانه
الصحا ال من أدرك اجيب فهو صحا وأن أن  :أهل السنة يفرتضونبعض 

 ً نيا إال مغفورا  ،حكوبةاكمن أسباب املغفرة  بأي سبب،  خيرج من ا
رة ،واحلسنات املاحية ،واالستغفار ها من مكفرات وغري ،واملصائب املكفِّ

نوب   علمناها أم لم نعلمها.  ،ا
يدية نوب والزَّ ولكنهم  ،ال ينكرون فاعلية تلك األسباب يف حمو ا

تسىن  ويصحبها استيفاء حقوق اخللق؛ ظاهرةأن تكون احكوبة يشرتطون 
ه، وليس بمجرد م مثلِ لْ لم؛ أن يرفعه بعِ بل عِ  ملن بىن موقف الرباءة

ِينَ  إِالَّ ﴿ :يف كتابه الكريم  ولـيق عز وجله ـاللألن  ،االفرتاضات َّ  تَابُوا ا
ْصلَُحوا

َ
وَحَِك  َوَبيَُّنوا َوأ

ُ
تُوُب  َفأ

َ
نَا َعلَْيِهمْ  أ

َ
لم يبني  فمن .]١٦٠/اكقرة[ ﴾الرَِّحيمُ  احكَّوَّاُب  وَأ

فال لوم بل من يسئ به الظن ويستصحب ما  ،ما بان سوء فعله توبته بعد
من مَسائِل اخْلالف َما إن «. وقد عذرهم ابن تيمية فقال: حاسوء عرف من 

و 
َ
و تفسيقه أ

َ
حدهَما يُوجب َعلَيِْه بغض اآلخر ولعنه أ

َ
ن اْعِتَقاد أ

َ
يتََضمَّن أ

و قِتَا
َ
ُ َواَكَن َذلِك  ،تكفريه أ َ فَإِذا فعل َذلِك جُمْتَهدا خمطئا اَكَن َخطُؤُه مغفورا 

َوَهِذه َحال اْكَُغاة املتأولني َمَع أهل ، يِف حق اآلخر حمنة وفتنة وبالء ابتاله بِهِ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : فصل: يف أعداء اخللفاء الراشدين واألئمة املهديني.  4/437جمموع الفتاوى ) 1(
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و بنَي أهل 
َ
َمَراء َوحَنْوهم أ

ُ
َد والقتال من اْأل ْ الْعْدل َسَواء اَكَن َذلِك بنَي أهل ا

مريِْن اللَِّسا
َ
  .)1(»ن َوالَْعَمل من الْعلَماء والعباد َوحَنْوهم َوَبني من جيمع اْأل

صىل اهللا رسول اهللا إىل أن  اإلشارةال بد من  ؛وليك تكتمل الصورة
 ،ة اإلسالمرمن دائفيها لم خيرج اكغاة فأمر تلك الفنت، م لِ عَ  عليه وآ وسلم

َ  َولََعلَّ  َسيِّدٌ  َهَذا ابيِْن  إِنَّ «عن احلسن بن يلع: فقال:  نْ  ابَّ
َ
 فَِئتنَْيِ  َننْيَ  بِهِ  يُْصِلحَ  أ

، وإن جاز قتاهلم فلم خيرجهم عن وصف املسلمني .)2(»الُْمْسِلِمنيَ  ِمنْ  َعِظيَمتنَْيِ 
  .بنص القرآن

 ،من بغوا عليه كفر عن سئل ملااإلمام يلع  أناملحيل  محيد الفقيه وذكر
 ما مؤمنني اكنوا لو« :قال ،إيمانهم عن سئل وملا.  وافرُّ  الكفر من :قالف

 ح فحاربناهم ،علينا بغوا ،باألمس خوانناإ« :قال ؟هم فما :قيل .»حاربناهم
 من باملنع ترصيح وهذا :املحيل محيدالعالمة  قال .»اهللا أمر إىل يفيئوا

  .)3(الصحابة وأقرته، همريكفت
جعفر، عن أبيه: احلمريي يف (قرب اإلسناد) عن اإلمام أبو العباس وروى 

إنا لم نقاتلهم بل احككفري هلم، «هل حربه: أن عليا عليه السالم اكن يقول أل
 .)4(»ولم نقاتلهم بل احككفري جا، ولكنا رأينا أنا بل حق، ورأوا أنهم بل حق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1/31كتاب االستقامة ) 1(
، وأخرجه من أئمة الزيدية اإلمام ) وسائر املحدثني2704اكخاري رقم () احلديث أخرجه 2(

  الزيدية لالستشهاد به.عند ثنينية من ثالث طرق. وهو متداول االاملرشد باهللا يف 
  ، نقال عن عمدة املسرتشدين.(احككفري واحكفسيق) 388 ) هكذا يف إيثار احلق بل اخللق3(
) بتحقيق مؤسسة آل اكيت واحلمريي هو عبد اهللا بن جعفر 313قرب اإلسناد رقم () 4(

واإلمامية  (الطبعة احلجرية). 426املجت اخكامن: املجل يف اكحار نقله و  ،احلمريي
  مثا ألنه بل خالف هواهم.أغري متهمني يف رواية هذا اجص و
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السالم لم ، عن أبيه: أن عليا عليه الصادق جعفروروى أيضا عن اإلمام 
 ً من أهل حربه إىل الرشك وال إىل اجفاق، ولكنه اكن يقول:  يكن ينسب أحدا

  .)1("هم إخواننا بغوا علينا"
وبهذا يتبني أن خالف من ذكرنا مع اإلمام يلع وخصومتهم معه لم تكون 

  دينية وإنما اكنت سياسية ال تكفري فيها وال تفسيق. 
يديةعلماء و ما  ،بل السالمة مثل هذه اخلصومات يفحيملون املختلفني  الزَّ

عما جرى بني  ،فقد سئل اإلمام حممد بن القاسم احلوىب ،وجدوا إىل ذلك سبيال
 بعض نص ح السالمة بل اللك محل الواجب«؟ فقال: من قتال األئمة

 بل هلما محالً  ،اجلنَّـة يف اجلميع قتىل بأن القول وجب حتاربا لو أنهما العلماء
 يف وضدهما جفسه والكمال ،واألنهضية ،األرجحية معتقد منهما الك أن

 ،احكعمد دمــلع معذور فهو األمر نفس يف خمطئا أحدهما اكن وإن ،صاحبه
  .)2(»العلماء اعــبتِّ ا من عليهم جيب ما فعلوا قد وأتباعهم

ال فكذلك  ،يف القرون الالحقة وأتباعهمشأن األئمة وارد يف فإذا اكن ذلك 
ومحل اجاس بل  يف القرون السابقة. الصحابة ومؤيديهميبعد وروده يف شأن 

السيما مع اختالف الروايات السالمة أفضل بكثري من إساءة الظن بهم، 
 نأل«: ر اهللا عنهوقد جاء عن اإلمام يلع بن أ طالب وكرثة احكعصبات، 

   .)3(»العقوبة يف ئأخط أن من إيلَّ  أحب العفو يف ئأخط
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .) بتحقيق مؤسسة آل اكيت318قرب اإلسناد رقم () 1(
ين املؤيدي يف  كتابه جممع الفوائد.2(   ) اكدور املضية ـ خمطوط. وأيده شيخنا جمد ا
  . 2/222هلادي يف األحاكم ) رواه عنه اإلمام ا3(
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   المبحث الثالث: أصحاب ضيعوا شرف الصحبة
ين نالوا رشف مرافقة رسول اهللا  ولكنهم  ،صىل اهللا عليه وآ وسلموهم ا

ت جتاوزت اللمم دنسوا ذلك باحكورط يف املعا وارتكاب قبائح ومنكرا
 حسب قاعدة: ،فصاروا عرضة للنقد واحكجريح - وهم نزر يسري - املعفو عنه 

ِ  َغْفٍس  لُكُّ ﴿ ي جيب  ،ظاهر احلالعمًال بو ،]38/املدثر[ ﴾َرِهيَنةٌ  َكَسَبْت  َماب ا
ه أمر احكعامل يف ضوئه،  غيب ال يعلم حقيقته إال اهللا ف ،هذا وذاكأما ما آل إ

 وحنن نعترب إخراج .يشاء يغفر ملن يشاء ويعذب من وهو أعلم بعباده، ،تعاىل
ين احلنيف   صىل اهللا عليه وآ اجيب  َصحابةمنظومة من لك متعد يف قيم ا

كما  ،واحلفاظ بل صورتهم املرشقة حابةالصصورة من صور تزْنيه  وسلم
ْهلَِك  ِمنْ  لَيَْس  إِنَّهُ  نُوحُ  يَا َقاَل ﴿ و ملا ع وتمرد أخرج اهللا ابن نوح من أهله

َ
 أ

ْلنِ  َفَال  َصالٍِح  َلرْيُ  َقَمٌل  إِنَّهُ 
َ
ِّ  ِعلْمٌ  بِهِ  لََك  لَيَْس  َما تَْسأ ِ ِعُظَك  إ

َ
نْ  أ

َ
 ِمنَ  تَُكونَ  أ

َاِهلنِيَ 
ْ
وأهلك اهللا امرأة نوح وامرأة لوط مع من هلك من قومهما  .]46هود/[ ﴾اجل

، فاملسألة ليست الطويلة رغم القرابة القريبة والعرشة، بسبب سوء صنيعهما
  .مسألة حماباة للقرابة والصحبة ولكنها مسألة دين واستقامة 

 ، و نياملحققمعترب عند قائمة بل أصل رشيع، وهذه قاعدة خدلة  
  مثل: ن بل سوء أفعال مجاعة معدودين يف الصحابةونص املحدث هائضو

د بن عقبة بن أ معيط،1( حابةعده ابن حجر يف @) الو وقال:  ،الصَّ
  .)1(»وقصة صالته باجاس الصبح أربعاً وهو سكران مشهورة«

ي نزل فيه قول اهللا تعاىل:   فَُّها يَا﴿واتفق أكرث املفرسين بل أنه ا
َ
ِينَ  ك َّ  ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حابة 1(  بو داوود وغريهما. أ. والقصة رواها مسلم و 3/601) اإلصابة يف معرفة الصَّ
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نْ  َفَتبَيَُّنوا بِنََبإٍ  َفاِسٌق  َجاَءُكمْ  إِنْ  آَمُنوا
َ
 َفَعلُْتمْ  َما بَلَ  َفُتْصبُِحوا جِبََهالَةٍ  َقْوًما تُِصيُبوا أ

بني أهل العلم بتأويل ال خالف «قال ابن عبد الرب: . ]6احلجرات/[ ﴾نَاِدِمني
ذكر كثري من املفرسين أن هذه «. وقال ابن كثري: )1(»القرآن أنها نزلت فيه

د بن عقبة بن أ معيط صىل اهللا  حني بعثه رسول اهللا ،اآلية نزلت يف الو
  .)2(»بل صدقات بين املصطلق وقد روي ذلك من طرق عليه وسلم

ً ارـ أخب: «ذكر ابن عبد الرب أنو نكارة وشناعة تقطع بل سوء حا  فيها ا
  .)3(»اـوقبح فع

  .)4(أن عثمان أمر جبته يف حد اخلمر :حصني عن، بن حنبل دـوروى أمح
ثم  ،فتأمل كيف يرتكب شخص تلك املنكرات ويصفه القرآن بأنه فاسق

حابةيأ من ينظمه يف سلك    اخكقات العدول !! الصَّ
ي @) يسار بن سبع أبو الغادية اجلهين،2( اتفق املحدثون بل أنه ا

اكن إذا «ر: ــقال ابن حج ،ر اهللا عنه بارش قتل الصحا عمار بن يارس
مع أنه قد  .)5(»استأذن بل معاوية وغريه يقول: قاتل عمار باكاب. يتبجح بذلك

يف وساكه قاتل عمار « ه قال:أن صىل اهللا عليه وآ وسلمصح عن اجيب 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3/596) االستيعاب بهامش اإلصابة 1(
 .4/209) تفسري القرآن العظيم 2(
 .3/596) االستيعاب بهامش اإلصابة 3(
 صحيح بل رشط مسلم.). وقال األرنؤوط: إسناده 1184) مسند امحد بن حنبل (4(
 .509) تعجيل املنفعة 5(
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نيا غري تائب.يوذلك  ،باجار . فحكم عليه)1(»اجار   عين أنه خرج من ا
حابةومع ذلك اعتربه اإلمام أمحد بن حنبل من أصحاب املسانيد من   ،الصَّ

هيبوجبَّ  ،وأدخله ابن حبان يف اخكقات ،وروى عنه عدة روايات   .)2(له ا
ال : «صىل اهللا عليه وآ وسلمومن غريب جرأته أنه روى عن اجيب 

إن دماءكم «!! وحديث: )3(»اراً يرضب بعضكم رقاب بعضترجعوا بعدي كف
انظر إىل العجب.. يروي عن «قال ابن حجر : ». وأموالكم عليكم حرام..

؟! ولكن »عن القتل ثم يقتل مثل عمار اجيه صىل اهللا عليه وآ وسلماجيب 
مفهوم الصحا عند املحدثني اضطر ابن حجر للرتاجع عن تعجبه هذا فقال 

حابةوالظن ب«بعد ذكر قصة قتل أ الغادية لعمار:  )4()صابةاإل(يف  يف تلك  الصَّ
وقد تقدم احكعقيب  »!احلروب أنهم اكنوا فيها متأولني وللمجتهد املخطئ أجر

  بل الكمه.
ي يُ   وحنسن الظن  ،طلب منا أن نأخذ ديننا عنهفأي صحا عدل هذا ا

 ً ً متعمدا ً إرصاره بل جريمته؛  ،وظل يفتخر بذلك ،به وقد قتل مؤمنا مؤكدا
ًدا ُمْؤِمًنا َفْقُتْل  َوَمنْ ﴿ فدخل يف عموم قو تعاىل: ا َجَهنَّمُ  َفَجزَاُؤهُ  ُمَتَعمِّ ً ِ  فِيَها َخا

َعدَّ  َولََعَنهُ  َعلَْيهِ  اهللا َوَغِضَب 
َ
ُ  َوأ إىل جانب أن رسول  .]93النساء/[ ﴾َعِظيًما َعَذابًا َ

 قد أخرب أنه من أهل اجار. صىل اهللا عليه وآ وسلماهللا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن الطربا وقال:  297/ 9وأورده يف  ثقات. امحد ورجرواه أ 7/244قال اهليثيم يف املجمع ) 1(

هيب.  3/437رجا رجال الصحيح. وأخرجه احلاكم   وقال بل رشط الشيخني ووافقه ا
 .2/544. وسري أعالم اجبالء 3/448) ثقات ابن حبان 2(
 . 509) انظر تعجيل املنفعة بزوائد رجال األربعة 3(
حابة 4(  . 7/312) اإلصابة يف تميزي الصَّ
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حابة يعذرون من يقتل نياملحدثبعض فإذا اكن  حبجة أنه متأول!!  الصَّ
  فلماذا ال يعذرون من يسب أوحك الَقتَلَة حبجة أنه متأول أيضاً؟!

، ةصحابالومذل قَاتِل املسلمني  ة،أو ابن أ أرطا ،) برس بن أرطأة3(
بعض  عنه قالوسا املسلمات.  وقاتل األطفال، ،ومستبيح مكة واملدينة

  صحا ثقة!! املؤرخني:
إىل جيش من الشام،  يفه أن معاوية ، أرسلاتفقت رغم أن الروايات 

ها املدينة،  وطلب جابر بن عبد اهللا االنصاري ، ي أيوب األنصار اأبفطرد وا
. جبابر بن عبد اهللا ، ح تأتوىيمن أمان ي: ما لكم عندسلمةكين  قالو

من، وعليها يومئذ عبيد اهللا بن وهدم  دورا كثرية باملدينة. ثم م إىل ا
، واكن  صبيني يللحق بعطالب، ف بن أ لعيل العباس بن عبد املطلب خمالً 

ً أخذهما وفن يف املسجد آيقرآن القرصبيان المن أحسن    .بالسكني ذحبهما ذحبا
حابةكثري من املحدثني من مع ذلك اعتربه و وباحكايل اعتمدوا روايته  ،الصَّ

ْحِرَج بعضو الرتضية عنه.توثيقه ويف كتبهم ولم يرتددوا يف 
ُ
من القبائح اليت هم أ

  .ارتكبها فأنكروا صحبته
ِ  رَُسول أصحاب من الرمحن، عبد أبا يكىن: يونس نبا قَال  اهللا صىل ابَّ

 بْن معاوية شيعة من واكن مرص، فتح شهد وَسلََّم، َعلَيْهِ 
َ
 همع شهد سفيان، أ

من إىَِل  ووجهه صفني،  اكن منتبع يت أن وأمره أربعني، سنة أول يِف  واحلجاز، ا
ّ  طاعة يِف  من واملدينة بمكة ففعل بهم، فيوقع يلَعِ   .قبيحة أفعاال وا

رقطلم حيتمل و   صحبة، ولم تكن  استقامة.التسرت عليه فقال:  ينا
هيب  اكن برس بن أىب أرطاة رجل سوء.فضاق به وقال: حيىي بن معني أما  وحىك ا

من وأقمن للبيع   .عن أمحد بن حنبل وابن معني: أن برس س مسلمات با
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القتل واكطش قد طبع واكن ، ل يف خدمة بين أمية إىل أن ذهب عقلهظو
معه سيف من خشب يرضب به واكن يتجول ُذكر أنه ح  ،شخصيته يف

  .)1(ة، تو سنة سبعنياملارّ 
 صىل اجيباشتهر أنه اكن يؤذي @م بن أ العاص األموي،ـ) احلك4( 

فلعنه ونفاه  ،ويتجسس عليه مع نسائه ،ويستهزئ به اهللا عليه وآ وسلم
فاكن ذلك من أسباب نقمة اجاس  ،وظل هنالك ح رده عثمان ،خارج املدينة

   .)2(عليه
أما أنت يا «م: ـبن احلك خئشة أنها قالت ملروانوروى ابن عبد الرب عن 

   .)3( » رسول اهللا لعن أباك وأنت يف صلبه مروان فأشهد أن
ُ  َصىلَّ  اّجيبّ  عند ُجلُوًسا كنا: قَاَل  عمرو بْناعن  أمحدروى و  َعلَيِْه، ابَّ
َْدُخلَنَّ : َفَقاَل  وُف  زلت فما لعني، رجٌل  عليكم َ ّ  أتشَّ : يعين فالٌن، دخل ح

  .)4(احلكم
هيب أن  ْعيِبّ وصحح ا َبرْي  ابن سمعت: قال الشَّ  اكيت هذا ورّب : َفُقوُل  الزُّ

ه العاص أ بن احلكم إن دٍ  لَِسانِ  بَلَ  ملعونون وو ُ  َصىلَّ  حُمَمَّ  َعلَيْهِ  ابَّ
  .)5(وََسلَّمَ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سري أعالم و. 4/59تهذيب الكمال و. 7/409طبقات ابن سعد:  :يف  املرعبةالسرية  ) انظر1(

  .5/186املنتظم البن اجلوزي  .1/381تهذيب احكهذيب وط الرسالة.  409/ 3اجبالء 
  وما بعدها. 2/104. اإلصابة 2/108انظر سري أعالم اجبالء ) 2(
  م بن أ العاص).ـ(ترمجة احلك 1/360) انظر االستيعاب 3(
  : رواه أمحد، ورجا رجال الصحيح. 1/112اهليثيم يف "املجمع" قال ) 6520مسند أمحد  () 4(
  . 38-2/37وانظر: أسد الغابة  .2/198تاريخ اإلسالم ) 5(
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صىل اهللا نفاه رسول اهللا  ،ء األخالقعرف بأنه شخص @) هيت،5( 
.. خارج املدينة؛ ألنه اكن يدخل بل النساء ويصفهن للرجال عليه وآ وسلم

  .)1()إلصابةا( يت املخنث. ذكره ابن حجر يفح أطلق عليه وصف ه
 :حبان بن وقال صحبة  اكخاري قال ،) ربيعة بن يزيد السليم6(
وقال ابن عبد  .صحبة  إن :بعضهم قال العسكري وقال صحبة  إن يقال

ً  يشتم اجواصب من فاكن السليم يزيد بن ربيعة أماالرب:   :حاتم أبو قال .عليا
ال فلم   .)2( شيئا يصنع لم الصحابة يف ذكره ومن، كرامة وال عنه يروى ال

واملذمومني بسبب  ،وأمثا من أعداء أصحاب رسول اهللا الشخص يعترب هذا 
  احكطاول عليهم؟!

حرقوص بن زهري، وهو رأس  :قيل اسمه ) ذو اخلويرصة احكمييم،7(
  .)3(وقال: اكنت  صحبة )اإلصابة(اخلوارج، ذكره ابن حجر يف 

 صىل اهللا رسول بينا: قال سعيد أ عنما روى اكخاري  هومن سوء سلوك 
 يا: تميم بين من اخلويرصة ذو فقال قسماً، يوم ذات يقسم وسلم عليه اهللا

 يا: فقال عمر فقام.  »أعدل لم إذا يعدل ومن وحيك«: فقال اعدل، اهللا رسول
ً   نّ إ ،ال«: قال عنقه، فأرضب يل ائذن اهللا رسول  أحدكم حيقر أصحابا

ين من يمرقون صيامهم، مع وصيامه صالتهم، مع صالته ّ  من الّسهم مروق ا
  .)4(»الّرمية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حابة ) 1(  .  3/580اإلصابة يف معرفة الصَّ
حابة 2(   . 2/477) انظر اإلصابة يف تميزي الصَّ
  ..2/49) اإلصابة يف تميزي الصحابة 3(
  ) ترقيم عبد اكايق.3610) صحيح اكخاري رقم (4(
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صابة) ابن حجر يف (اإلذكره  ) مروان ابن احلكم بن أ العاص،8(
وروى  اكخاري حديثاً عن اجيب صىل اهللا عليه . )1(وبني اخلالف يف صحبته

: وآ وسلم،  مروان بن احلكم بن أ «وعلق عليه ابن حجر يف الفتح بقو
فإن ثبتت فال يعرج  ،يقال  رؤية ،العاص بن أمية بن عم عثمان بن عفان

وقد  ،وقال عروة بن الزبري اكن مروان ال يتهم يف احلديث ،بل من تكلم فيه
 ً وإنما نقموا  ،بل صدقه روى عنه سهل بن سعد الساعدي الصحا اعتمادا

عليه أنه رىم طلحة يوم اجلمل بسهم فقتله ثم شهر السيف يف طلب اخلالفة 
  .)2(»ح جرى ما جرى فأما قتل طلحة فاكن متأوال

هيب فقال  ه: بمكة، وهو أصغر من ابن الزبري بأربعة «يف ترمجته: أما ا مو
حرض الوقعة يوم اجلمل وقتل  وأضاف: وقيل:  رؤية، وذلك حمتمل. أشهر.

حيرضه  ،واكن يوم احلرة مع مرسف بن عقبةوأضاف:  -ال ن  - طلحة ون
  .)3(بل قتال أهل املدينة

، أ بن إسماعيل حدثنا: وكيععن يف ترمجة طلحة روى و  قيس، عن خا
 فما ركبته، يف فوقع بسهم، يومئذ طلحة رىم حني احلكم بن مروان رأيت :قال
  .)4( »يلع قاتل بمزنلة الوزر، يف طلحة قاتل: قلتثم قال:  .مات ح ينسح زال

وهنالك آخرون ممن روي عنهم قبائح ال تليق بسلوك املسلم فضًال  عمن 
 هو حمسوب بل سلف األمة وموضع القدوة.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  6/203اإلصابة يف تميزي الصحابة  )1(
  .  443فتح اكاري رشح صحيح اكخاري املقدمة  )2(
  .  3/479سري أعالم اجبالء  )3(
  . 36 - 1/35سري أعالم اجبالء  )4(
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حابة ين  فالزيدية ال يعتربون هؤالء وأمثاهلم من الصَّ  يلزما
وخمالف لقواعد اجلزاء  ،احرتامهم واخكناء عليهم؛ ألن ذلك أمر غري مستساغ

ِينَ ﴿ حيث يقول:، رساها القرآناليت أ َّ يَِّئاتِ  َكَسُبوا َوا  بِِمْثلَِها َسيَِّئةٍ  َجَزاءُ  السَّ
ً من هذه  .]27يونس/[﴾َخِصمٍ  ِمنْ  اهللا ِمنَ  لَُهمْ  َما ِذلَّةٌ  َوتَْرَهُقُهمْ  ولم يستنث أحدا
ال تمنح  ،أو القرابة ،بةاحالصاالنتماء إىل رد أن جمعليه يتضح و ،القاعدة

و باطًال، أما يريد، حقاً  ويقول ،وال تتيح  أن يفعل ما يشـاء ،صاحبها حصانة
  .أو القرابة برشف الصحبة مع احتفاظه

حابةوهذا ما عرفه  نيا الصَّ واكن  ،فمضوا يف نهج االستقامة ح فارقوا ا
، ولم فيكرث من احكحري واحكوبة واالستغفار ،اخلطيئة لك منهم خي بل نفسه

  .يدع أحد منهم جفسه شيئاً مما يدعيه هلم بعض األتباع
�ُ عن شهداء قال صىل اهللا عليه وآ وسلموروي أن رسول اهللا 

ُ
حد: أ

 ،خوانهمإب -يا رسول اهللا  - ألَسنا  :بـكرال  أبو فق .»هؤالء أشهد عليهم  «
ولكن ال أدري ما  ،بىل« فقال:  وجاهدنا كما جاهدوا؟ ،أسلمنا كما أسلموا

  .)1(»حُتدثون بعدي
يف  للسقوطل مَعرَّضاً ظوهذا يعين أن املرء مهما اكن صاحلاً مستقيماً فإنه ي

نوب األ ءوفرضية أن  يف كيَّة حلظة.خطاء وا أو أنه  ، حسنات أخرى امل
كما تقدم  بالظاهرمعه مل اعاحك، ال تمنع من من سيئاته ربما يكون قد تاب

   .، وبل املؤمن أن يتحرى جهده خصوصاً يف مثل هذه املسائلتفصيله
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .) حتقيق األعظيم450رقم ( ) رواه مالك يف املوطأ1(

  



  

ثا ا    ا
íè‚èˆÖ]‚ßÂáæ‚{]†Ö]ð^{Ë×¤] 

بعد رسول اهللا خلفاء بل أربعة ه اجاس طلقأمصطلح  »اخللفاء الراشدون«
 ،ر اهللا عنهم »ويلع ،وعثمان ،وعمر ،بـكرأ «: صىل اهللا عليه وآ وسلم

هم   ،يف حديث العرباض بن ساريةبناء بل أنهم من اخللفاء الراشدين املشار إ
وَُسنَِّة اخْلُلََفاِء  ،َعلَيُْكْم بُِسنَّيِت : «قال صىل اهللا عليه وآ وسلمرسول اهللا أن 

اِشِدينَ  ُكوا بَِها، الَْمْهِديِّنَي الرَّ وا َعلَيَْها بِاجََّواِجذِ وَعُ ، َيَمسَّ وليس ألن اجيب ، )1(»ضُّ
  حتديداً. األربعة اخللفاء بل الوصف اأطلق هذ

كونه يستمد  ،نهج الراشدين من اخللفاء خصوصيةواحلديث يشري إىل أن مل
ةاجبوة حركته من منهج  نتيجة الصحبة الطويلة وشهود تزنل  ،بنسبة خ

كر إنما وة اجيب. نَّ ة مغايرة لسُ نَّ وال يفهم منه أن هلم سُ الترشيعات،  أفردتهم با
يديةألن معرفة موقف  ؛وأطلت يف الالكم عنهميف هذا الفصل  خاصة منهم  الزَّ

  .اكحث امطلب أسا يف هذ
هم شأن املسلمني بعد ، إىل اإلسالمسبقهم اخللفاء الراشدون ب يمتازو وتو

ويه ماكنة اعرتف ، وملا هلم من دور بارز يف نرشه وترسيخ دخئمه ،رسول اهللا
حابةبها معارصوهم من    .أساسهاوخملوهم بل  الصَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِمذي 43) . وابن ماجة (4607) . وأبو داود (17275( 4/126) أخرجه أمحد 1( ) والرتِّ

)2676 .( 
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ولم يكن الزيدية بمعزل عن ذلك فقد رووا يف كتبهم أحاديث عن اجيب 
ً هم اأولوويف شأن اخللفاء،  ً خاصا كرهم وأفردو ،هتماما وتعاملوا مع ، با

 ةواكنت الئمتهم لكمات معرب ،وأبرزوا ما أثر عنهم عن سواه، فتاواهم باهتمام
  عن مواقفهم، وسأخصص هذا الفصل ملا وقفت عليه، من ذلك. 

  ومكانتهمخلفاء الفضائل : األولالمبحث 
يديةكتب  بعضتضمنت  مجلة من الروايات الواردة يف فضائل اخللفاء  الزَّ

ين، ح قال الراشدين األحاديث الواردة يف : «بن احلسن إن اإلمام عز ا
حابةأعيان من   .)1(»واسعة دثرة وال تنحرص كرثة ر اهللا عنهم الصَّ

 ،واإلمام املهدي ،والعالمة القر ،حيىي بن محزةوأورد لك من اإلمام 
ين ،والعالمة يوسف اخكال يليم، واإلمام عز ا بن  وحيىي بن احلسني، وا

اخللفاء بل وجه ماكنة مجلة من األحاديث الواردة يف  ،وغريهمالقاسم بن حممد 
  منها: ،اخلصوص

لَْو « : وسلمصىل اهللا عليه وآقال رسول اهللا  :عن ابن مسعود قال . 1
َ ـًذا َخِليـُكنُْت ُمتَّخِ  بَا ـًال َالختَّ

َ
   .)2(» ..َخِليالً  بـكرْذُت أ

رحم اهللا أبا «: وآ وسلم عليهصىل اهللا عن يلع قال قال رسول اهللا و . 2
رحم اهللا عمر ، وأعتق بالال من ما، زوجين ابنته ومحلين إىل دار اهلجرة بـكر

ً رّ يقول احلق وإن اكن مُ  رحم اهللا عثمان تستحييه ، تركه احلق وما صديق، ا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) املعراج رشح املنهاج ـ خمطوط.1(
ِ ْنَن َمْسُعودٍ 6322) ومسلم رقم (6322) أخرجه اكخاري رقم (2(  ) عن َقبَْد ابَّ
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  .)1(»رحم اهللا علياً امهلل أدر احلق معه حيث دار، املالئكة
كنت مع رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم إذ طلع أبو وعن يلع أيضاً قال  . 3

بُو «: وسلموآ بكر وعمر، فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه 
َ
َوُقَمُر َسيَِّدا  بـكرأ

ْهِل ُكُهو
َ
  .)2(»..اجلنَّـةِل أ

: روي أن عمر أمسك بل يد أمري )3(أمحد بن حيىي وقال اإلمام املهدي . 4
فقال عمر: وما ذاك يا أبا احلسن؟ فقال:  ،املؤمنني فقال: أرسلين يا قفل الفتنة

ال تصيبنكم فتنة وهذا «يقول:  صىل اهللا عليه وآ وسلمسمعت رسول اهللا 
  .)4(»فيكم
: روي أن احلسن واحلسني عليهما السالم أتيا مرة إىل )5(أيضاوقال  . 5

ففرح لفرحهما وقال: أما إ سمعت  ،أبيهما فرحني بعطاء أعطاهما إياه عمر
فرجعا ، »اجلنَّـةعمر رساج أهل «يقول:  صىل اهللا عليه وآ وسلمرسول اهللا 

اة وكتب: ففرح ودخ بقرطاس ودو ،إىل عمر يبرشاه بما رواه أمري املؤمنني
عمر رساج «عن أبيهما عن رسول اهللا أنه قال:  اجلنَّـةشباب أهل  احدثين سيد

  .)6(ثم أو أن يدفن معه ذلك القرطاس إذا مات، »اجلنَّـةأهل 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هيب ،) عن يلع، 4079) أخرجه الرتمذي رقم (1( انظر  صححه احلاكم والسيو وضعفه ا
 . )2094سلسلة األحاديث الضعيفة رقم (

)، وقال الرتمذي يف اكاب عن أنس وابن 100) وابن ماجة (4028) أخرجه الرتمذي رقم (2(
 عباس. 

رر الفرائد يف رشح القالئد 3(  خمطوط. 291ـ 290) ا
 ) عن أ ذر، وعزاها إىل ابن عساكر.36896) أورد هذه الرواية يف كزن العمال رقم: ( 4(
رر الفرائد يف رشح القالئد 5(  خمطوط. 291ـ 290) ا
 ، واتهم بعض القصاص بوضعها.1/44) أورد ابن اجلوزي هذه الرواية يف املوضوخت 6(
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: اكاب اخلامس عرش من كتاب القر يلع بن محيد العـالَّمةوخصص 
حابة، فضل ل )شمس األخبار(   ء خاصة. وأورد أحاديث يف فضل اخللفاالصَّ

أمحد بن حيىي املرت من يرتدد يف اخكناء بل اخللفاء اإلمام املهدي وانتقد 
ويناه فاملخالف ال خيلو إما أن ينكر ما رُ : «)الغايات(يف الراشدين، حيث قال 

ال يمكنه يف  ؛فذلك وإن أمكنه يف األحاديث األحادية، من اخكناء عليهم
،  إىل إنكار ورود اخكناء عليهم فال سبيل، وإال لزم كفره، املتواترات

أنه  ولكن يديع، وإما أن يعرتف بوروده ودخوهلم يف العمومات املذكورة.
فحينئٍذ نقول للمتوقفني: أأنتم أعلم أم ، مرشوط باستمرارهم بل تلك احلال

؟ فإنه قد وقع اخكناء املرشوط والرشط مضمر غري مظهر يف الكم ، اهللا ورسو
اخكناء يف  هوتأسيتم ب، استحسنتم ما استحسن اهللا ورسو فهال، اهللا ورسو

حابةبل  خء هلم الصَّ   .)1(»وا
يديةعلماء فإن  وأما روايات اخللفاء الراشدين وآراؤهم يف يتداولونها  الزَّ

ات(احلديثية والفقهية كـ همكتب  )اجلامع الاكيف(و )رشح احكجريد(و )األما
حابة،وغريها  ً قليًال ممن ولم يس كسائر الصَّ ال ـكما قأحدثوا تثنوا إال نفرا

ين:   اإلمام حيىي رشف ا
ـه    ولكهم عندنا عدل رضا ثقة  حتـم حمبتـه حتـم تو

اليت يتداوهلا حفاظ احلديث عن اخللفاء الراشدين يف  اتفجملة الرواي
يديةيه نفسها اليت يتداوهلا علماء  كتبهم   يف كتبهم. الزَّ

حابة قبلوا رواية أ بـكر منفرداً، يف  بل ذكروا أن اإلمام يلع وغريه من الصَّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، نقال عن الغايات.209) اإليضاح ملا خفا 1(
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و  بذلك بل صحة قبول خرب الواحد. احني اكن حيلف غريه، واستشهدو
أنه قال: كنت إذا سمعت من  يلععن روى اإلمام أبو طالب اهلاروىي ذلك 

فإذا سمعته من ، ا شاءشيئاً نفعين اهللا بم صىل اهللا عليه وآ وسلمرسول اهللا 
  .)1(بـكروصدق أبو  بـكروحدثين أبو  ،غريه َحلَّفته فإن حلف صدقته

وذكر يف (طبقات الزيدية) أن رواية أ بكر وعمر وعثمان ر اهللا 
  عنهم معتمدة يف سائر كتب احلديث عند الزيدية.  

يديةعلماء الفقهية جند أن  ءو الفتاوى واآلرا تقديم أقوال اعتادوا  الزَّ
حابة عند ذكر تعدد اآلراء يف املسائل ، رضوان اهللا عليهم اخللفاء وسائر الصَّ

ينية كر،  ،فقهية اكنت أو غري فقهية، ا ويرمزون وخيصون اخللفاء اخكالثة با
 )االنتصار() كما يف كتاب 3) ولعثمان بـ(2) ولعمر بـ(1بـ ( بـكرأل 

وكتاب (اجلامع ) لإلمام املهدي الزخار اكحر(وكتاب لإلمام حيىي بن محزة 
 ، وذلك يشري  ،ه املوسعةقوغريها من كتب الفلقواعد دين اإلسالم) للنجرا

يدية جتاههم ،موقف إىل سالمة    .للطعن عليهمة ُيثَار هدفع لك شبيو الزَّ
يف تقديم رأيهم ومع احرتام الزيدية ملقام اخللفاء اخكالثة، فإنهم ال يغفلون 

سباب لغريه،  وال ،دون غلو فيه ،اخلالفة من غريه، وأنه اكن األو باإلمام يلع
  وبهذا يعتربون جزءا من شيعة يلع بن أ طالب .

ً بني التشيع وهذا اجوع من  مجهور العلماء والفضالء من اكن منترشا
حبة الطاهرة دون مليف حده املرشوع املتمثل يف االصحابة واحكابعني وتابعيهم، 

هيب أن ا  ط.غلو أو شط ً كثرياكن لتشيع بال غلو، فقد ذكر ا يف احكابعني  ا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عن أسماء الفزاري عن يلع. 1/10، و أخرجه أمحد 80) أبو طالب، رشح اكالغ املدرك 1(
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ين والورع والصدق هب مجلة  دَّ لو رُ مؤكداً أنه ، وتابعيهم مع ا حديث هؤالء 
  .)1( من اآلثار اجبوية

اخكوري: سبحان اهللا! هل أدركت خيار اجاس بن سعيد سفيان وقبله قال 
بن كهيل، وحبيب بن أ ثابت، وأبا إسحاق إال الشيعة، ثم ذكر: زبيداً، وسلمة 

السبييع، ومنصور بن املعتمر، واألعمش. ثم قال: إال أن قوماً من هذه الرافضة 
  .)2(وهذه املعزتلة قد بغضوا هذا األمر إىل اجاس

  الراشدون في نظر أهل البيت: الثاني المبحث 
فوجدت أنها  يف شأن اخللفاء،أهل اكيت  الروايات عنوردت به حبثت فيما 

املعتاد من  - ةدَّ حِ أشدها  - تتجاوز ما روي عن اإلمام يلع، ولم يتجاوز لم 
تطاول شكوى األئمة من كرثة ولفت انتبايه  العتاب واجقد وإبداء الرأي.

ين يسعون لتسويق مو ينسبون حيث ، قفهم من خالل بعض األئمةاالغالة ا
هم ما لم يقولوا هذا هو رأي أئمة أهل اكيت  القول:تسىن هلم بعد ذلك  ،إ

ويشتكون  ،ما فتئوا ينكرون ما بلغهم من افرتاءات عليهملك !!  وهم قدوتنا
ومن جهة أخرى وجدت يف بعض  لم يقولوا. من أكاذيب الغالة وتقويلهم ما

خللفاء ر اهللا عنهم بل لسان بعض األئمة، وحنن مبالغة يف شأن االروايات 
لك رواية بمفردها نعتقد أن يف بعضها مبالغة، وجا مقنع يف أن وإن لم نعلق بل 

هم، وال املتعمدة االئمة ال يقولون يف القوم بسوء وال يضيفون املخالفات  إ
  يتجاوزون بسب أو شتيمة أو ريم بكفر وفسق كما يفعل بعض الغالة.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .1/5 االعتدال مزيان )1(
  .292 الطاكيني مقاتل )2(
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كونه  ،أتباعه وشيعتهحجة بل اه متقدميه جتموقف اإلمام يلع ال شك أن 
فهم ن وتديّ به من يتمتع ، إىل جانب ما اكن جرى عليه األول بما املعينّ 

جيعلنا نثق بأن ما يصدر  وهذا، تمكنه من احكعبري عما جيب عليه ،شجاعةو
لك رجعت إىل جتاه نظرائه من اخللفاء الراشدين؛  عنه يمثل املوقف األمثل

بل  هرغم مالحظات اخللفاء فوجدته يكرث اخكناء بلذلك،  ما روي عنه يف
  .، ر اهللا عنهمعثمان واختيار، واستخالف عمربـكر، عملية تنصيب أ 

 ً ت اخللفاءشأن يف  عن اإلمام يلعالروايات لكرثة  ونظرا ما ورد يف ، أو
يديةكتب    :ليهم يف ذلك، والعهدة عهافيمواضعه وبينت اً، اهتماما خاص الزَّ
، وحممد بن احلنفية، وعبد خري، أ جحفة«رق عن لك من ) جاء من طُ 1(

خري هذه األمة «أنهم سمعوا اإلمام يلع يقول:  »ورشيح القا، وأ الطفيل
  .)1(»وعمر بـكربعد نبيها: أبو 

قال: قال رجل لعيل  ،عن أبيه ،لن يلع جعفر بن حممدالصادق  ) وعن2(
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يدية الشيخ أبو القاسم البسيت، كما يف (اإليضاح 1( من أئمة  ). و أخرجه196) رواه من الزَّ
 ابن يعين زر عن اججود، أ بن خصم حدثنا: قال محاد، حدثنا) 833أمحد رقم (احلديث 
حسن احلديث،  : إسناده حسن، خصمعن يلع. قال األرنؤط جحيفة، أ عن حبيش،

) من طريق 746، وابن حبان (1/12وأخرجه الطربي  وبايق رجا ثقات رجال الشيخني.
) عن إبراهيم بن سعيد 449وأخرجه الزبار ( اإلسناد.سعيد بن حيىي بن سعيد، بهذا 

وأخرجه  عن أمحد بن منيع، الكهما عن حيىي بن سعيد، به. 1/12اجلوهري، والطربي 
من طريق  224-2/223) من طريق أ بكر بن عياش، واحلاكم 536( بنحوه أبو يعىل

هيب يف "تلخيص املستدرك". ابن أ وأخرجه  إرسائيل، الكهما عن خصم، به. وصححه ا
شيبة، والزبار، وأبو يعىل واآلجري. وصحح إسناده غري واحد، وجزم بعضهم بتواتره. وروى 

 ) من طريق أ سعيد عن اإلمام يلع.6065حنوه عبد الرزاق الصنعا يف املصنف (
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اخلطبة: امهلل أصلحنا بما أصلحت به اخللفاء : نسمعك تقول يف عليه السالم
أبو  :اهللا قال: هما حبيبا نيبوفَمن هم؟ فاغرورقت عيناه  ..الراشدين املهديني

املقتَدى بهما بعد  ،ورَُجال قريش ،إماما اهلدى وشيَخا اإلسالم .. وعمر ،بـكر
  .)1(صىل اهللا عليه وآ وسلمرسول اهللا 

يقال يلع: " قال ،غفلة بن سويد عن) و3(  ال، النسمة وبرأ احلبة فلق وا
 صحبا ،ردي فاجر إال يبغضهما وال ،تيق مؤمن إالأبا بكر وعمر) =( حيبهما
 فما، وينهيان يأمران ،والوفاء الصدق بل صىل اهللا عليه وآ وسلم اهللا رسول

 كحبهما حيب وال ،رأيا اكرأيهم يرى ال،  اهللا رسول رأي يصنعان فيما يغادران
  .)2(»راضونعنهم  واملسلمون ،راض عنهما وهواهللا  رسول فقبض ،حبا

بإسناده  عقدة بن سعيد بن حممد بن أمحد العباس أبواحلافظ ى و) ور4(
 اهاأوَّ  اكن بـكر أبا إن :طالب أ بن يلع قال :قال حازم أ بن قيس عن

 ً   .)3(فنصحه اهللا نصح عمر وإن، منيبا
 احلسن عندبن عفان  عثمان كرذُ  :قال حاطب بن حممد عن) و5(

، يلع فجاء، عنه وخيربكم اآلن يأتيكم املؤمنني أمري هذا :فقاال، واحلسني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رر). وأخرجه ابن عساكر يف تاريخ  احتج) 1( به اإلمام حيىي يف (الشامل) واإلمام املهدي يف (ا
 االعتقاد. والاللاك يف أصول من طريق املسور بن الصلت عن جعفر 30/382دمشق 

حابة) (  ).2044(باب مجاع فضائل الصَّ
رر) ـ خمطوط به لك من: اإلمام حيىي يف (الشامل) ـ خمطوط ـ واإلمام املهدي احتج) 2( ـ.  يف (ا

   ، ترمجة عمر بن اخلطاب.44/366ورواه ابن عساكر يف تاريخ دمشق 
رر) أمحد بن حيىي املرت به اإلمام املهدي  احتج) 3( وأخرجه ابن عساكر يف تاريخ  .يف (ا

حابة ( 30/379دمشق  ار قطين يف فضائل الصَّ ) 6,7,8، 5، وأخرج اجلزء األخري منه ا
 ق عن أ السفر.من عدة طر
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ين من عثمان :فقال احِلَاِت  َوَعِملُوا َوآَمُنوا ايََّقْوا﴿ ا َقْوا ُعمَّ  الصَّ َقْوا ُعمَّ  َوآَمُنوا ايَّ  ايَّ
ْحَسُنوا

َ
  .)1( ]93/[املائدة ﴾الُْمْحِسننِيَ  حُيِبُّ  اهللاوَ  وَأ

 إ :قالر اهللا عنه  يلع عن صالح أ عن سريين بن حممد عن) و6(
 فيهم: وجل عز اهللا قال ممن، والزبري وطلحة وعثمان أنا أكون أن ألرجو

رٍ  بَلَ  إِْخَوانًا ِغلٍّ  ِمنْ  ُصُدورِِهمْ  يِف  َما َونَزَْقَنا﴿   .)2( ]47/[احلجر ﴾ ُمَتَقابِلنِيَ  رُسُ
 عليه وقف عمر مات ملا قال، جابر عن أبيه عن حممد بن جعفر عن) و7(
 هذا من، صحيفته بمثل اهللا ألىق أن إيل أحب األمة هذه من أحد ما :فقال يلع
  .)3(املس

ً قال: 8( ) وروى نرص بن مزاحم املنقري يف (أخبار صفني) أن اإلمام عليا
ونعش به  ،من الضاللةفأنقذ به  صىل اهللا عليه وآ وسلمإن اهللا بعث اجيب «

ه وقد أدى ما عليه ،ومجع به بعد الفرقة ،من اهللكة ثم  ،ثم قبضه اهللا إ
وعدال  ،وأحسنا السرية ،عمر بـكرثم استخلف أبو  ،بـكراستخلف اجاس أبا 

ا األمر دوننا ،يف األمة وحنن آل الرسول وأحق  ،وقد وجدنا عليهما أن تو
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . من طرق.39/466) تاريخ دمشق الكبري 1(
رر) ومن طرق أخرجه  احتج) 2( ) 1057أمحد يف فضائل الصحابة (به اإلمام املهدي يف (ا

وغريهم. ، 3/1132، وابن شبة يف تاريخ املدينة 25/118ابن عساكر يف تاريخ دمشق و
، واحلاكم، و طرق أخرى عند ابن عساكر، ونعيم بن محاد، واك غدادي، والطربا

 .وغريهم
رر) ـ خمطوط احتج) 3( ـ.  به لك من: اإلمام حيىي يف (الشامل) ـ خمطوط ـ واإلمام املهدي يف (ا

سفيان بن من طريق ، ) بتحقيق مصطىف عطا4523رقم ( وأخرجه احلاكم يف املستدرك
بن أ شيبة، وأمحد، واآلجري، واحلميدي، ا، به. وأخرجه عيينة، عن جعفر بن حممد

 وغريهم بأسانيد وطرق خمتلفة. 
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فعمل بأشياء خبها اجاس  ، أمر اجاس عثمانثم و ،فغفرنا ذلك هلما ،باألمر
ه ناس فقتلوه ،عليه   .)1(»فسار إ
يف كتاب (الغارات) عن اإلمام يلع أنه إبراهيم بن حممد اخكقيف ) وروى 9(

ونهضت يف تلك األحداث ح زاغ  ،فبايعته بـكرمشيت إىل أ «قال: 
 بـكرفتو أبو  ،الاكفرونولو كره  ،واكنت لكمة اهللا يه العليا ،اكاطل وزهق
ً  ،فيرس وسدد وقارب واقتصد ،تلك األمور وأطعته فيما  فصحبته مناصحا

 ً و ما طمعت أن لو حدث به حدث وأنا  أن يرد إيل  ،أطاع اهللا فيه جاهدا
ي نازعته فيه طمع مستيقن ولو ال  ،وال يئست منه يأس من ال يرجوه، األمر ا

فلما احترض بعث إىل  ،نت أن ال يدفعها عينخاصة ما اكن بينه وبني عمر لظن
وتو عمر األمر واكن مر السرية  ،فسمعنا وأطعنا وناصحنا ،عمر فواله

  .)2(»ميمون اجقيبة
ثم إن املسلمني من بعده استخلفوا « :اخكقيف أن اإلمام يلع قالوروى ) 10(
ثم  ،سنةولم يتعديا ال ،عمال بالكتاب وأحسنا السرية ،ني منهم صاحلنيئامر

ً  ،توفاهما اهللا فرمحهما اهللا فوجدت األمة  ثم و من بعدهما وال أحدث أحداثا
اهللا  يستهدأف ،ثم جاءوىي فبايعوىي ،ثم نقموا عليه فغريوا، فقالوا عليه مقاالً 

  .)3(»ستعينه بل احكقوىأاهلدى و
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يدية.201) أخبار صفني 1(  . ونرص بن مزاحم من مؤر الزَّ
يدية، وقال بعض األستاذ . وصاحب الغارات ذكره 1/204) الغارات 2( الوجيه يف مؤليف الزَّ

نه زيدي فهو ينتقد أهم أما يشهد ب اإلمامية إنه اكن زيدياً ثم صار إمامياً، ولكن يف كتبه
 املسائل يف املذهب اإلمايم. 

 أل إسحاق إبراهيم بن سعيد اخكقيف. .1/129) الغارات 3(
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م  ،ُفالن ءُ ِبَّ بِال« ) وجاء يف (نهج اكالغة) أن اإلمام يلع قال: 11( فَلَقد قَوَّ
وَدَ 

َ
نَّة ،وَداوى الَعَمدَ  ،األ قليل  ،ذهَب نيَّق اخكوب ،وََخلََّف الِفتنة ،وأقام السُّ

صاَب َخريها، الَعيِب 
َ
دَّى إىل ابَّ طاعتهُ  ،أ

َ
ه ،وَسبَق رشَّها. أ رحل  ،واتَّقاه حبقِّ

ال َبة ال يَهتِدي بَِها الضَّ ْ  ،وترَكهم يِف ُطرق ُمتشعِّ   .)1(»ُمهتديوال يَستيِقُن ال
وقد وجدت  "،عمر بن اخلطاب"فالن املكىن عنه «قال ابن أ احلديد: 

 "،عمر: "وحتت فالن )نهج اكالغة(النسخة اليت خبط الر أ احلسن جامع 
وسألت عنه اجقيب أبا  ،حدثين بذلك فخار بن معد املوسوي األودي الشاعرو

فقلت  أيثين عليه أمري  .هو عمر :جعفر حيىي بن أ زيد العلوي فقال يل
  . )2(»نعم :فقال ؟هذا اخكناء املؤمنني

 وال ،جتهله شيئاً  أعرف ما«) و (نهج اكالغة) أيضاً: أنه قال لعثمان: 12(
ّ أدُ   ،عنه فنخربك ء إىل سبقناك ما ،نعلم ما حكعلم إنك ،تعرفه ال أمر بل كل

ء خلونا وال  وصحبت ،سمعنا كما وسمعت ،رأينا كما رأيت وقد ،فنبلغكه ب
 احلق بعمل بأو اخلطاب ابن وال قحافة أ ابن وما ،صحبنا كما اهللا رسول
 ،منهما رحم وشيجة وسلم وآ عليه اهللا صىل اهللا رسول إىل أقرب وأنت ،منك
  .)3(»يناال لم ما صهره من نلت وقد

املؤمنني هذا و الكم أمري : «رشح هذا الالكم قال اإلمام حيىي بن محزة يف 
  .)4(»داللة بل إتيانهما باحلق وعملهما به

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .228) نهج اكالغة، خطبة رقم :1(
 .228) رشح نهج اكالغة، خطبة رقم 2(
 .164) نهج اكالغة، خطبة رقم :3(
يباج الو يف الكشف عن أرسار الكم 4(  .3/1350الو) ا
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وذكرت «) قال اإلمام يلع يف رد بل رسالة ملعاوية: وقعة صفني) و (13(
فاكنوا يف منازهلم عنده بل ، أّن ابَّ اجت  من املسلمني أعوانا أيّده ابَّ بهم

م وأنصحهم ّب فاكن أفضلهم زعمت يف اإلسال ،قدر فضائلهم يف اإلسالم
و  ،و لعمري إّن ماكنهما من اإلسالم لعظيم خليفته،ليفة خو تهورسو خليف

، رمحهما ابَّ وجزاهما بأحسن اجلزاء ،شديد اإلسالمإّن املصاب بهما جلرح يف 
ن يكن عثمان حمسنا فسيجزيه ابَّ إف ،وذكرت أّن عثمان اكن يف الفضل ثاخكاً 

ً وإن يكن مسيئا فسي ،بإحسانه   . )1(»ال يتعاظمه ذنب أن يغفره لىق رّبا غفورا
ذكر مشورته بل عمر؛ تارة عند قتال  )2((يف نهج اكالغة)) جاء يف 14(

، نصيحته لعثمان قبيل الفتنةأورد وكذلك ، وأخرى عند قتال الروم، الفرس
ً يف احكعاون مع أ وذلك يدل بل أنه  وعمر وعثمان  بـكرلم يأل جهدا

لصد  -حتت راياتهم  -واحكحرك ، ومنارصتهم وتقديم اجصح واملشورة هلم
  أعداء اإلسالم.

  : ظهر من حال اإلمام يلع «ح قال اإلمام املهدي أمحد بن حيىي املرت
واخلروج حتت  ،وتواتر املنارصة واملعاضدة واملشاورة واملدح والصالة خلفهم

  .)3(»اليفء الردة وأخذ نصيبه من يف قتال أهل بـكرلواء أ 
يدية، عند علماء ، تؤكد كتب احكاريخ واألنساب) 15( أن ، وغريهمالزَّ

وذلك يدل بل أنه اكن ير ، اإلمام علياً زوج ابنته أمَّ لكثوم عمَر بن اخلطاب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هج ، واخلويي يف رشحه ج1/170بن محزة يف الشايف  اواستشهد به  1/89وقعة صفني ) 1(
 . 17/329اكالغة

 .134، و رقم 146نهج اكالغة، خطبة رقم : أنظر :  )2(
رر الفرائد يف رشح القالئد 3(  .291ـ 290) ا
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  رضاً ملا زوجه. ولو اكن عنده غري، ُخلَُقه ودينه
العلوي أبو عبد اهللا قال احلافظ  ،و تأكيد زواج عمر من ابنة اإلمام يلع

يف (اجلامع الاكيف) قال حممد بن منصور املرادي: ثبت عندنا أن عمر خطب إىل 
  .)1(يلع صىل اهللا عليه ابنته من فاطمة فزوجه إياها

ن زيداً ورقية من أبناء أ الزخار): اكحر  (مقدمة  وذكر اإلمام املهدي يف
وتزوج  يف موضع آخر: . وقال)2(بنت يلععمر بن اخلطاب، وأمهما أم لكثوم 

  .)3(عمر بنت يلع
مجيع ذلك «: )كحر(ابهران يف تعليقه بل حممد بن حيىي وقال العـالَّمة 

ي يقال: من أنه لم يدخل بها وأنه أكره علياً أن يعقد  بها، وحنو  مشهور، وا
، وإنما هو من حشو الرافضة    )4(»ذلك مما ال أصل 

ين املؤيدي يف وذكر شيخنا ال ن تزويج أم أ، : )لوامع األنوار(عـالَّمة جمد ا
ن القول بعدم أ««، وأن يلع ر به قطعاً ، مؤكدا لكثوم من عمر وقع بال ريب

ين واملروءة، أعظم وأطّم من  رضاه فيه من الفضاضة وانتهاك احلرمة، ونقص ا
ها زيد بن عمر يف  عدم الكفاءة املّدخة.   .)5(»وقت واحدوتوفيت يه وو

بن يلع احلسن اإلمام عن اإلمام املؤيد باهللا و ،أمحد بن عيذكر اإلمام و
  .)6(أن علياً ، نقل ابنته أم لكثوم ملا قتل عمر وأمرها فحجت يف عدتها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .اجلامع الاكيف خمطوط ، اجلزء اخكالث ، كتاب اجاكح ، مسألة يف تزويج األكفاء )1(
 .اكحر الزخار (املقدمة/ ترمجة عمر، يف باب ذكر العرشة املشهورين من الصحابة) )2(
 .3/51اكحر الزخار  )3(
 .رشح اكحر للعالمة ابن بهران ـ خمطوط . )4(
 .بنت يلع لكثومترمجة أم  220/  3لوامع األنوار  )5(
 .3/342 . رشح احكجريد لإلمام املؤيد باهللا: 1/368:""العلومأمايل امحد بن عي  )6(
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) جاء يف عدة روايات أن اإلمام يلع اكن يأىب أن ينقض شيئاً مما أمضاه 16(
  .)1(عمر عقدها عقدة ألحل أكن لمواكن يقول: ، عمر بن اخلطاب

قد روي من طرق  ،تقدمه ممن يلع لإلمام العام املوقف هو ذلك
وذلك ما عرفه عنه أئمة ، واحتفت به خمتلف املصادر اإلسالمية، خمتلفة
يدية ين جاء عنهم ما يؤكد معىن تلك الروايات، وعلمائهم الزَّ   :هاومن، ا

يدية* ما روى شيخ  اإلمام زيد بن عن  ،احلسن الكيّن أمحد بن احلافظ  الزَّ
صىل اهللا عليه وآ لة يلع بن أ طالب من رسول اهللا مزْن  تاكن«يلع أنه قال: 

ْصلِحْ  َقْويِم  يِف  اْخلُْفيِن ﴿ :إذ قال  ،مزنلة هارون من مو وسلم
َ
 تَتَّبِعْ  َوَال  َوأ

ً  )2(هلَك . فألصق لَكْ ]142/[األعراف ﴾الُْمْفِسِدينَ  َسبِيَل  ا رأى مفل ،ما رأى صالحا
صىل  خليفة حممداكن وبني أنه  ،ودخ إىل ربه ،وشهر سيفه ،الفساد بسط يده

  .)3(»كما اكن هارون خليفة مو ،اهللا عليه وآ وسلم
وال عمر وال  بـكرومعلوم أن اإلمام يلع لم يبسط يده ويشهر سيفه بل أ 

 .أمور املسلمني ، وهو قادر بل ذلك ولكنه سالم ما سلمتعثمان

: إسماعيل احلسن بن املوفق باهللا اإلمام  جزم* و ن أمري املؤمنني إ«اجلرجا
كر اجلميلاكيلع بن أ طالب  هم ا   .)4(»ويثين عليهم اخكناء احلسن ،ن يو

عليه السالم وأما املتقدمني بل يلع «محيد الشهيد: وقال ذكر العالمة * 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حابة (1( ار قطين يف فضائل الصَّ  ) عن الشعيب .3) أخرجه ا
ء.2(  ) اللكلك : الصدر من لك 
رر الفرائد 3( . واحكحقيق لإلمام حيىي 290لوحة  3خ. ج/  –) ا بن محزة ـ ، املنهاج للقر

 خمطوط.
 ) احكحقيق يف احككفري واحكفسيق لإلمام ي بن محزة ـ خمطوط.4(
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وال  -حاشاه  -ولم ينقل عنه ناقل أنه سبهم ، فتظلم منهم يف تقدمهم عليه
  .)1(»هلّكهم
:  رجح العـالَّمة* و  ر اهللا عنه الظاهر من حا«حيىي بن احلسن القر

خء هلم  ،والصالة خلفهم ،واملدح ،واملشاورة ،واملعاضدة هلم ،املنارصة هلم وا
 ،ه من اليفءوأخذ نصيب ،يف قتال أهل الردة بـكروخرج مع أ  ،باسم اخلالفة

ه حممد من سبايا أهل الردة واملشهور من حال عمر  .ح اكنت احلنفيَّة أم و
ه يف  ،واحكعويل عليه يف املهمات ،مشاورتهر اهللا عنه  والرجوع إ

  .)2(»املعضالت
: أكد * و  أنه قد تواتر جا عن يلع«اإلمام املهدي أمحد بن حيىي املرت

ذريته معاملتهم إياهم معاملة املؤمنني اخللص يف والصاحلني من عليه السالم 
فكيف يكون من لم يكن  حق  ،تروك وأفعال وأقوال وهم أهل احلق

  .)3(»عندهم أشد غضباً عليهم
ويصيل  ،ويغزو معهم ،وقد اكن يلع يعظمهم«اججري:  العـالَّمة* وقال 

ً  ،ويأخذ نصيبه من اخلمس ،خلفهم   .)4(»ويقول فيهم خريا
ين الوزير موقف اإلمام يلع* ونظم ا  فقال يف قصيدته ،لسيد صارم ا

  :)5( (البسامة)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .219ـ 218) اإليضاح ملا خفا 1(
 ) منهاج القر ـ خمطوط.2(
رر الفرائد يف رشح القالئد 3(  خمطوط . 291ـ 290) ا
 ) رشح القالئد ـ خمطوط .4(
مُر الَعظيم،  فري يف اكيت اخكا يعين:وال (رشح البسامة). 1/231) انظر: مآثر األبرار 5(

َ
األ

 كما يف قول اهللا عز وجل: " لقد ِجئِْت شيئاً فَِرّيا "
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ً ألن هلم ً وهو بالصرب اجلميل حري     وما َرأى رصمهم رأيا  سوابقا
 وسامح القوم يف أمر أتوه فري    ى وجامل فاخرتنا جماملةـأغض

ي فعلوا  وما تعدى إىل سب وال هذر    وقد جترم منهم يف ا
َّ رضينا ما ارتضاه جا وحني ً منا بل األثر    ر  جترماً ورضا

َّ أبو حسٍن   أو قف عن السب إما كنت ذا حذر     فرضِّ عنهم كما ر

مع بعض الروايات اليت تشري إىل أن اإلمام من لك وجه وهذا ال يتعارض 
ً عما جرى يف اجتماع السقيفة اً علي تمت وال بالطريقة اليت  ،لم يكن راضيا

وأنه اكن يرى جفسه حقاً يف اخلالفة؛ ألن ، بها بيعة لك واحد من اخللفاء َقبْلَه
ولم يتجاوز ، ح من ذلك لم خيرج عن حد الَعَتب املعهود بني املؤمننيحما ُص 

  ومن ذلك : ،بالطرق املرشوعة االعرتاض واحكعبري عن املوقف
ن علياً لم يبايع عن خئشة أ ومسلم وابن حبان وغريهم* ما روى اكخاري 

إذ لو اكن يشعر بالرضا احكام؛  ،يلٌ مإال بعد ستة أشهر. وهذا احتجاج ع بـكرأبا 
ه غريه من املسلمني بل جاء يف  ،مهما اكنت الظروف ،لََما تأخر عما سبقه إ

ً  ننفس    لم إننا : «بـكرالرواية نفسها: أن علياً قال أل  ساقه اهللا  عليك خريا
ك ً  ولكنا نرى ،إ فوجدنا يف  ،علينابه  دتفاستبد ،جا يف هذا األمر نصيبا

  .)1(»أنفسنا
عبد الرمحن بن عوف طلب من أن  ،وابن األثري ابن شبة والطربي* وروى 

يلع اكيعة بل الكتاب والسنة وسرية الشيخني!! فقال يلع: بل بل كتاب اهللا 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) وانظر : تاريخ الطربي 4900) وابن حبان (3391) ومسلم (4240) صحيح اكخاري رقم (1(
 . 2/325وتاريخ ابن األثري  3/305
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. فعدل عنه إىل عثمان  ،وقال  مثلما قال لعيل ،وسنة رسول اهللا وأجتهد رأ
ً  وملا ،فقبل عثمان فبايعه عبد الرمحن قال  رفع عبد الرمحن يد عثمان مبايعا

مجيل واهللا املستعان بل ما  فصربيلع: ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه علينا، 
  ! )2(»خدعة وأيما خدعة«بايع وهو يقول: وتذكر الروايات أنه  .)1(تصفون

 : * و نفس االجتاه جاء يف (نهج اكالغة) أن اإلمام يلع قال يف خطبـة 
 ،ءالرحا من القطب حمل منها حميل أن علم وإنه ،فالن تقمصها لقد واهللا أما  «

 عنها وطويت ،ثوبا دونها فسدلت ،الطري إيل ير وال، السيل عين ينحدر
 ،عمياء طخية بل أصرب أو، جذاء بيد أصول أن بني أرتيئ وطفقت ،كشحا

 .ربه يلىق ح مؤمن فيها ويكدح ،الصغري فيها ويشيب ،الكبري فيها يهرم
 ،شجا احللق و ،قذى العني و فصربت، أح هاتا بل الصرب أن رأيتف

  .نهبا ترا أرى
 هو بينا!! عجبا فيا .بعده فالن إىل بها فأدىل ،لسبيله األول م ح

 - ! رضعيها تشطرا ما لشد -  وفاته بعد خرآل عقدها إذ حياته يف يستقيلها
 مجاعة يف جعلها لسبيله م إذا ح ،املحنة وشدة ،املدة طول بل فصربت

 ح ،منهم األول مع يفَّ  الريب اعرتض م! وللشورى فياهللا. أحدهم أ زعم
 فصىغ ،طاروا إذ وطرت ،أسفوا إذ أسففت لكين! اجظائر هذه إىل أقرن رصت
 ،القوم ثالث قام أن إىل .وهن هن مع ،لصهرهاآلخر  ومال، لضغنه منهم رجل
 خضم اهللا مال خيضمون أبيه بنو معه وقام ،هومعتلف هنثيل بني حضنيه نافجا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. وتاريخ اإلسالم 1/478يخ ابن االثري ، وتار4/233)، تاريخ الطربي 1477) تاريخ بن شبة (1(

 لثهيب (حوادث سنة أربع وعرشين).
 .305 – 305) أنظر تفاصيل القصة يف تاريخ االسالم لثهيب (عهد اخللفاء) 2(
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 به وكبت ،عمله عليه وأجهز ،فتله عليه انتكث أن إىل ،الربيع نبتة اإلبل
  .)1(»بطنته

ما روت « هذه اخلطبة قال اإلمام عبد اهللا بن محزة: احكعليق بل و 
 : وهو يعلم أن  ،واهللا لقد تقمصها ابن أ قحافة«اإلمامية والزيدية من قو

فإنَّا نقول:  .»ال تر إيلَّ الطري وال غثاء السيل الرحميل منها حمل القطب من 
 -وأنه  ،تهيلم يكن ينكر رشف بيته وال علو ص بـكروكذلك األمر؛ ألن أبا 

وأنه يف علو رشفه بقرابة  ،الرمن الرئاسة بمحل القطب من  - كما قال 
ه الطري وال غثاء السيل؛  صىل اهللا عليه وآ وسلم  رسول اهللا حبيث ال ير إ

ولكن ما يف هذا ما يدل بل أنه علم إمامته رضورة؛ ألنه لم يرصح بلفظ 
ومن يعتذر  يقول:  ،حملها ومستحقهاوإنما ذكر أنه علم أنه  ،علمه باإلمامة

فتثب  وأن يرتا ،وقبل اكيعة خمافة الفتنة ،وإنما تقدم ،إنه ال يشك يف ذلك
من «وقال:  ،وهلذا استقال ملا استقر األمر ،عليها األنصار فتخرج عن قريش

:  ».يأخذها بما فيها تكم ولست خبريكم«وكذلك قو   .)2( »و
ً أيض - * و نهج اكالغة   قومكم دفعكم كيفأن اإلمام يلع سئل:  -ا

 علينا االستبداد أما :فَاْعلَمْ  اْسَتْعلَْمَت  َقدِ : « فقال به؟ أحق وأنتم املقام هذا عن
 تـشح أثرة اكنت فإنها ،نوطا بالرسول شدواأل ،نسبا األعلون وحنن املقام بهذا

ه واملعود ،اهللا مـواحلك ،آخرين نفوس عنها وسخت، قوم نفوس عليها  إ
قيل هذا الالكم قد ذكر اإلمام عبد اهللا بن محزة  يف (الشايف) أن و .)3(»القيامة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) . 3) نهج اكالغة اخلطبة (1(
  .53صالعقد اخكمني يف تبيني أحاكم األئمة اهلادين ورد شبه الروافض الغالني  )2(
 ) . 162) نهج اكالغة من الكم  (3(
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  . )1( شأن معاوية وأصحابهيف 
 قبض منذ ،يلع مستأثرا ،حيق عن مدفوخ زلت ما فواهللا«* وفيه أنه قال: 

  .)2(»هذا اجاس يوم ح )وآ عليه اهللا صىل( نبيه تعاىل اهللا
 قطعوا فإنهم! أخنهم ومن قريش بل أستعديك إ امهلل«قال: * وفيه أنه 

 إن أال: قالوا ثم. يل هو أمرا منازعيت بل وأمجعوا ،مزنليت عظيم وصغروا، رحيم
  .)3(»ترتكه أن احلق و ،تأخذه أن احلق يف

لم خترج عن املعتاد من فهذه الروايات الواردة يف كتاب (نهج اكالغة) 
ء منها بل ، اخللفاء فيما يتعلق باخلالفة انتقاد بعض ترصفات وال يدل 

  واحكفسيق. فضًال عن الرباءة، ةعداوة أو قطيع
ء من ذلك لوجب رده ملعارضته ما قدمنا؛ ألنه أصح ، ولو اكن فيها 

السيما وأن روايات (نهج اكالغة) أحادية مرسلة ال تفيد ، وأرصح وأشهر
ي يتطلبه الوالء فكي، الظن إال مع شواهد من طرق أخرى ف بالقطع ا

  والرباء!! 
إن يف « قال اإلمام حيىي بن محزة يف رشح الكم لإلمام يلع يف لوم اخللفاء:

من غري أن  ،ن منهم من االستئثاراكدة بل القوم فيما جِ وْ مري املؤمنني مَ الكم أ
ين يصدر منه قول أو ً للمواالة ،فعل يثلم ا ي  ،ويكون قاطعا وهذا هو ا

  .)4(»ه أفاضل أهل اكيت وعلماؤهمعلي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . لإلمام عبد اهللا بن محزة.1/166) الشايف 1(
  ) . 6) نهج اكالغة من الكم  (2(
 ) . 172) نهج اكالغة من الكم  (3(
يباج الو رشح الكم اإلمام يلع رقم (4(  )152) ا
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فهذه مجلة نصوص جتمع املتفرق، وتوضح امللتبس، برصف اجظر عن مدى 
أو غريه، فيه إىل جانب ما تقدم من  )نهج اكالغة(صحة الروايات املذكورة يف 

الالت ترشد إىل جممل موقف اإلمام يلع جتاه  روايات خمتلفة املصادر وا
  اخللفاء.

يدية أنه ريى فأما الرباءة من اخللفاء،  ء منصح يلم علماء الزَّ ه عنه 
أول من األمويني اكنوا ذكر بعضهم أن و نه لم يتعد يف نقده احلد املرشوع،وأ
وأن موقفه منهم اكن ، مع اخللفاءعداوة ج للقول بأن اإلمام يلع اكن بل روَّ 

  .حادا إىل درجة القطيعة
 بن محزة أن معاوية كتب رسالة إىل اإلمام يلع مام عبد اهللافقد روى اإل 

أثىن فيها بل اخللفاء اخكالثة واتهمه فيها حبسدهم واحكمرد عليهم. فرد عليه 
ن ماكنهم يف إلعمري : «-وعمر  بـكرعن أ  -فيه  جاءاإلمام يلع بكالم 

 فإن اكن حمسنا فسيلىق، وذكرت أن عثمان اكن يف الفضل ثاخكاً ، اإلسالم عظيم
 ً وإن يك مسيئا ، وجيزيه اخكواب العظيم، يضاعف  احلسنات، ربا شكورا

: ». فسيلىق رباً غفورا ال يتعاظم ذنب يعفوه فهذا رأي يلع يف أ «وعقب بقو
فهل علمت أيها السامع أنا زدنا بل قو حرفا أو نقصناه ، وعمر وعثمان بـكر

  .)1( »ومعاذ اهللا
فيما  مامية واجلارودية،وقع أكرث اإلنتيجة لسوء احكفكري، ومحية العصبية، و
، اخللفاءجتاه يلع اإلمام  من التشكيك يف موقفخصوم اإلمام يلع أراد 

  معاوية. ولكن وفق منهج مارسوا تشيعهم،ف
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   نقال عن أخبار صفني.   وقد تقدم ذكر رسالة معاوية وجواب اإلمام يلع، .1/170) الشايف 1(
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يدية  وا يف بيان سالمة موقف اإلمام لم يقرصِّ إذ  فاكنوا أكرث حذرا؛أما الزَّ
  .، وكيف أنه اقترص بل اجَّقد واملؤاخذة دون سب وجتريحلفاءمن اخل يلع

إن أمري املؤمنني لم «اهلاروىي: أمحد بن احلسني اإلمام املؤيد باهللا فأكد * 
 مع خمالفتهم  يف ،بكفر وال فسقن تقدمه يصدر من جهته ريم مل

  .)1(»اإلمامة
ُ فاعلم أن: «أمحد بن حيىي املرت  قال اإلمام املهديو*  سمع عن أحد ه لم ي

وال عن احلسنني وإخوتهما واألئمة عليه السالم من أمة حممد نقل عن يلع 
 ً   .)2(»أو ذماً رصحياً فاضحاً ألحد من اخللفاء اخكالثة ،من أوالدهما سباً رصحيا

يديةشيخ جزم * و عليه  إنه لم يتواتر عن يلع« أبو القاسم البسيت:  الزَّ
  .)3(»وأوالده الرباءة منهم السالم
جا «: ؟ فقالاملشايخاإلمام عبد اهللا بن محزة من سأ عن حكم أجاب * و

هم يف أمور ديننا  ،وحنجم حيث أحجموا ،وام حيث أقدمُ دِ قْ وغُ  ،أئمة نرجع إ
اه عليهم أفضل السالم واحلادث عليهم و :وهم ولم نعلم  ،غضبنا فيهميلع وو
ً أحد حابةمنهم سبَّ أحداً من  ا وال  ،ال يف مدة حياتهم ،وال لعنه وال شتمه الصَّ

  .)4(»بعد وفاتهم
معاملة الفاسق  يعاملهملم يكن عليه السالم نا نعلم أن علياً إ«قال أيضاً: 

ة اءعلم منه الربنوال  ،وال يسبهم ،عليهم أفعاهلم وينيع ،بل يعاتبهم ،واملنافق
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) املعراج رشح املنهاج ـ خمطوط ـ نقًال عن كتاب (اهلوسميات).1(
رر الفرائد يف رشح القالئد 2(   خمطوط . 291ـ 290) ا
  232ـ 1/231) احكحقيق يف اإلكفار واحكفسيق ـ خمطوط، نقله عنه يف مآثر األبرار 3(
حابة 2/ 2) املجموع املنصوري 4( ين تقـدموا بل يلع. مسألة يف الصَّ  ا
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  .)1(»ة من الفساق واملنافقنياءكما اكن يظهر الرب ،منهم
عليه السالم ولم يُعلم من حا  ،نَّ أمري املؤمنني هو القدوةأ«  :َخلَُص إىلو

ي  ،وهو قدوتنا ،وال تفسيُقهم ،لعُن القوم وال احكربؤ منهم ه ا فال نزيد بل حدِّ
ه آثار  إتباعوبل املأموم  ،ألنَّه إمامنا وإمام املتقني ،وال ننِقُص شيئًا ،وصل إ

  .)2(»وظلم فإِْن تعدى خالف ،إمامه ومقا

°Š£]æàŠ£]°ŞfŠÖ]°Ú^Úý] 

، لم خيتلف موقف أبناء يلع وأهل بيته عن موقفه جتاه اخللفاء الراشدين
  ومما روي عن اإلمامني احلسن واحلسني: 

: أنه رُ ييحي العـالَّمةما ذكر  )1( عن احلسن وي  بن احلسن القر
ولم يرو  ،وإظهار القول اجلميل ،املواالة للخلفاء واملنارصة هلم واملدحواحلسني 

  .)3(اخللفاء القول يفا أحد من أهل اجقل أنهما أساء
؛ بل سالمة موقف  )2( واستدل اإلمام املهدي أمحد بن حيىي املرت

ة روايات، احلسنني من اخللفاء   :)4(بِِعَدّ
ما رواه اإلمام املؤيد باهللا حيىي بن محزة قدس اهللا روحه يف كتاب  :األو

صىل اهللا عليه عن احلسن بن يلع أنه قال: لقد أمر رسول اهللا  )احكحقيق(
نيانا من رضيه  ،أن يصيل باجاس وإ ملشاهد بـكرأبا  وآ وسلم فرضينا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .50ص  العقد اخكمني يف تبيني أحاكم األئمة اهلادين ورد شبه الروافض الغالني )1(
) تلقيح األكاب للسيد اهلادي بن إبراهيم الوزير، نقًال عن (الاكشف لإلشاكل) لإلمام عبد 2(

  اهللا بن محزة.
/ القول اجل –خمطوط  -مناج املتقني ) انظر: 3(  .يف أحوال أئمة يف الصحابةزء اخكا
رر الفرائد يف رشح القالئد 4(  خمطوط. 291ـ 290) انظر: ا
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يننا   .)1(رسول اهللا 
ر اهللا عنهما ما رواه الشيخ أبو القاسم البسيت: أن احلسن بن يلع  :اخكانية

عوة وترحم بل أ  ثم قال: إن  ،وعمر بـكركتب إىل أهل اكرصة كتاب ا
 ً فهدى  ،واكن اجاس بل ضاللة صىل اهللا عليه وآ وسلم اهللا بعث حممدا

ً تقد، ثم قبضه وحنن أحق اجاس بماكنه ،به اخللق مونا غري أن قوما
 فكففنا عنهم حترياً إلطفاء نار الفتنة ح حدث ،واجتهدوا يف طلب احلق

  الفساد.
يوان وفرض العطاء للمهاجرين  :اخكاخكة ما رواه اإلمام حيىي أن عمر ملا وضع ا

ه عبد اهللا، وفرض للحسن واحلسني نصيباً جزالً  ،واألنصار أقل  وفرض لو
:  ألبيه: لِمَ  فقال عبد اهللا ،من أحدهما فرضت حيق دون حقهما؟ فقال 

وهذه مقالة من  .ائتين بأٍب مثل أبيهما وجد مثل جدهما وأم مثل أمهما
  .)2(اءبغض ليس بينه وبينهم عداوة وال

بن ا إىل معاوية بن يلع، رسالة للحسن املحيل ذكر الشهيد محيد  )3(
وقد تعجبنا حكوثب املتوثبني علينا يف حقنا وسلطان نبينا «جاء فيها: سفيان 

فأمسكنا  اإلسالموإن اكنوا ذوي فضيلة وسابقة يف  صىل اهللا عليه وآ وسلم
ين  ً ن جيد املنافقون واألأعن منازعتهم خمافة بل ا  حزاب بذلك مغمزا

  .)3(»رادوا به من فسادهأو يكون هلم بذلك سبب ملا أ ،يثلمونه به
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلمام حيىي يف (الشامل) اجلزء الرابع. وجاءت يف أسد الغابة (ترمجة أ  ها ذكرهذه الرواية ) و1(
 .30/265بـكر) عن احلسن اكرصي عن يلع، وكذلك رواها ابن عساكر يف تاريخ دمشق 

ين) ـ خمطوط ـ اجلزء الرابع.) ذكر 2(  اإلمام حيىي هذه الرواية يف (الشامل يف أصول ا
 . 56. مقاتل الطاكيني 1/169 يف مناقب أئمة الزيدية ) احلدائق الوردية3(
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ً واحلسن واحلسني  حيىي بن احلسني بن القاسم العـالَّمةكر ذَ  )4( أن عليا
  .)1(وعمر بـكرالشيخني أ بل اكنوا يرضون 

 خطبته يفأنه ذكر  يلع بن احلسناإلمام وأما ما روى السيد محيدان عن  
ي أن :معاوية مهادنته بعد بها اجاسيف  خطب اليت  هو املهادنة إىل أجلأه ا

ي  املؤمنني أمري وأجلأ ،الغار دخول إىل صىل اهللا عليه وآ وسلم اجيب أجلأ ا
وإنما أراد أن يبني ، فليس فيه سباب وال يدل بل براءة .)2(بـكر أ مبايعة إىل

كما هو حال من سبقه من أهل مواقف يفرضها الواقع، للناقمني عليه أن َعمَّ 
ين هو منهج املؤمنني، ولو اكنت بيعة يلع  بيته. والعمل بما تقتضيه مصلحة ا

  أل بـكر خطيئة ما ارتكبها، فقد اكن ممن ال تأخذه يف اهللا لومة الئم. 

°Š£]àeê×Âàè‚e^ÃÖ]àè‡Ý^Úý]E94D{â 

يديةروى شيخ ) 1( ني زين ـأن اإلمام يلع بن احلس، أبو القاسم البسيت الزَّ
:  ر اهللا عنهما، وعمر بـكرسمع رجـًال يسب أبا  دينـالعاب هل «فقال 

ِينَ ﴿ أنــت من َّ ْخرُِجوا ا
ُ
ْمَوالِِهمْ  ِديَارِِهمْ  ِمنْ  أ

َ
 َورِْضَوانًا اهللا ِمنَ  َفْضًال  يَْبَتُغونَ  َوأ

ونَ  ُ  اهللا َوَيْنرُصُ َ وَحَِك  َوَرُسو
ُ
اِدقُونَ  ُهمُ  أ فقال   يعين: املهاجرين. ؟]8/[احلرش ﴾الصَّ

ِينَ ﴿الرجل: ال. قال: فهل أنت من  َّ ارَ  َيَبوَُّءوا ا َّ يَمانَ  ا ِ
ْ

 َمنْ  حُيِبُّونَ  َقْبلِِهمْ  ِمنْ  َواإل
ِْهمْ  َهاَجرَ  َ ِ ا َحاَجةً  ُصُدورِِهمْ  يِف  جَيُِدونَ  َوَال  إ وتُوا ِممَّ

ُ
ْغُفِسِهمْ  بَلَ  َويُْؤثُِرونَ  أ

َ
 اَكنَ  َولَوْ  أ

وَحَِك  َغْفِسهِ  ُشحَّ  يُوَق  َوَمنْ  َخَصاَصةٌ  بِِهمْ 
ُ
يعين:  ؟]9/[احلرش ﴾الُْمْفلُِحونَ  ُهمُ  َفأ

  األنصار. قال الرجل: ال.
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .239 ) اإليضاح ملا خفا من االتفاق بل تعظيم صحابة املصطىف1(
 ئمة)كتاب (املنزتع من أقوال األ 294 ) جمموع السيد محيدان2(



  141  الفصل الثالث : الخلفاء الراشدون عند الزيدية 

ِينَ ﴿فانا أشهد أنك لست من  ،من هؤالء وال هؤالءلم تكن قال: إذا   َّ  َوا
ِينَ  َوِإلِْخَوانَِنا َجَا اْغِفرْ  َربََّنا َفُقولُونَ  َنْعِدِهمْ  ِمنْ  َجاُءوا َّ يَمانِ  َسَبُقونَا ا ِ

ْ
َْعْل  َوَال  بِاإل  جتَ

ينَ  ِغالًّ  قُلُوبَِنا يِف  ِ  !)1( »]10/[احلرش ﴾ رَِحيمٌ  َرُءوٌف  إِنََّك  َربََّنا آَمُنوا لِثَّ

يدية) وروى مسند 2(  أن  ،أمحد بن احلسن الكينالشيخ وحافظهم  الزَّ
فقال:  ،وعمر بـكرأ  منأنه تربأ يروي عن أبيه رجًال سمع زيد بن يلع اإلمام 

أفرتاه . ح اللقمة احلارة ،إن أ اكن جينبين عن لك رش ،ال تكذب بل أ«
ويهملين عن احكعريف  ،منهما ؤخيربك بأن دينك وإسالمك ال يتم إال باحكرب

ى حممد بن يلع بن اجعمان األحول الرجل الراوي و .)2( »؟!بذلك امللقب 
   .»شيطان الطاق«ـبالزيدية 

ة أ مزنل قال: سئل يلع بن احلسني ر اهللا عن ،أ حازم) وعن 3(
وم صىل اهللا عليه وسلممن رسول اهللا بـكر وعمر  هما  ،؟ فقال: كمزنحكهما ا

 .)3(ضجيعاه

ـادقجعفر ) وعن 4( عن أبيه حممد اكاقر؛ أن رجًال جاء إىل أبيه زين  ،الصَّ
: أخربىي ، العابدين يلع بن احلسني فقال: عن الصديق؟  ،بـكرعن أ فقال 

: ث من هو لكتك أمك! قد سماه صديقاً ـفقال الرجل: وتسميه الصديق؟! فقال 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األردبييل  اه من اإلمامية، عن كتاب احكحقيق للبسيت، ورو295) قواعد عقائد آل حممد ـ خ 1(
حابة (2/78يف اكشفة الغمة  ارقطين يف فضائل الصَّ )، وابن عساكر تاريخ 36. وا

 من طرق. 41/389دمشق
املتقني للقر ـ ) احكحقيق يف احككفري واحكفسيق لإلمام حيىي بن محزة ـ خمطوط، ومنهاج 2(

 خمطوط
حابة (345) أخرجه اكيهيق يف االعتقاد (3( ار قطين يف فضائل الصَّ ). وابن عساكر يف 35) و ا

 من عدة طرق. 41/388تاريخ دمشق 
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واملهاجرون واألنصار؛  صىل اهللا عليه وآ وسلمرسول اهللا  ؛خري مين ومنك
 ً نيا وال يف اآلخرة ،ومن لم يسمه صديَقا ُ يف ا َ   .)1( فال صدق اهللا قو

ً حدثين أن يلع بن  ،حممد اكاقرعن أ جعفر ) و5( : إن فالنا أنه قيل 
رٍ  بَلَ  إِْخَوانًا ِغلٍّ  ِمنْ  ُصُدورِِهمْ  يِف  َما َونَزَْقَنا﴿احلسني قال:   ﴾ُمَتَقابِلنِي رُسُ

من  قال: واهللا فيهم نزلت؛ فيف ،وعمر ويلع بـكرنزلت يف أ ،  ]47/احلجر[
اجلاهلية؛ إن بين تيم وبين عدي قيل: فأي غل هو؟ قال: غل  نزلت إال فيهم؟!

ء يف اجلاهلية ،وبين هاشم  ،فلما أسلم َهؤالِء القوُم حتابوا ،اكن بينهم 
فجعل يلع يسخن يده ويكمد بها خارصَة أ  ،اخلارصةُ  بـكرفأخذْت أبَا 

 .)2(فزنلت هذه اآلية فيهم ،بـكر

) وذكر اإلمام املهدي أمحد بن حيىي املرت أنه روي عن يلع بن 6(
  .)3(احلسني اخكناء احلسن فيهما والوصف اجلميل 

 العابدينا عن زين ينَ وِ رُ «الزحيف: حممد بن يلع املؤرخ  العـالَّمة) وقال 7(
  .)4(وعمر بـكريعين الشيخني أبا ». أنه ترحم عليهما

eê×Âàe‚Û¦†Î^fÖ]Ý^Úý]°Š£]à 

السيما ، اكن اإلمام اكاقر من أكرث األئمة ابتالء بالكذابني واملتقولني عليه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ار قطين يف الفضائل1(  . 390/ 41). وابن عساكر يف احكاريخ  60( ) أخرجه ا
من طريق يلع بن هاشم عن كثري  ).116حابة (أمحد بن حنبل يف فضائل الصَّ اإلمام ) أخرجه 2(

  اجواء وهما من اخكقات عند الزيدية.
رر الفرائد يف رشح القالئد 3(  خمطوط. 291ـ 290) انظر: ا
للعالمة حممد بن يلع الزحيف وهو من مشاهري مؤر الزيدية، تو  .1/233) مآثر األبرار 4(

 ه).916(
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حابة، فيما يتعلق بموقفه من كبار  ً بل لك اكن الصَّ استغالل أي حريصا
واملأثور بن محزة: حيىي ح قال اإلمام ، مناسبة كيان موقفه وموقف أهل بيته

أثر عن  كما ء بل الشيخني واملواالة هلماعن اكاقر شدة املحبة وعظم اخكنا
  .)1(أسالفه

يصعب روايات كثرية، واملروي عن اإلمام اكاقر يف ذلك الشأن 
ً تلك اليت تروى من طريق الرواة افنكتيف جبزء منها، استقصاؤه ، خصوصا

  :املوثقون عند الزيدية
أنه ملا قدم املدينة سأَل أبا جعفر حممد اكاقر ، اجعمان أ حنيفة) عن 1(

فقال  أبو حنيفة: إنهم يقولون عندنا  ،فرتحم عليهما ،وعمر بـكرعن أ 
ثم ذكر أل  فقال: معاذ اهللا؛ كذبوا ورب الكعبة. ،بالعراق: إنك تتربأ منهما

لم أنه لو مشريا إىل ، حنيفة تزويَج يلع ابنتَه أم لكثوم بنت فاطمة من عمر
هم؛ فقال: ال  ،يكن هلا أهًال ملا زوجه إياها فقال  أبو حنيفة: لو كتبت إ

  .)2(يطيعونين بالكتب
ً قال يل حممد بن يلع يا جابر بلغين أن قوم ،قالاجلعيف عن جابر ) 2(  ا

وعمر ويزعمون أ أمرتهم  بـكربالعراق يزعمون أنهم حيبوننا ويتناولون أبا 
ت حكقربت بذلك فأبلغهم أ إىل اهللا ي نفس حممد بيده لو و  منهم برئ وا

إىل اهللا بدمائهم ال ناحكين شفاعة حممد إن لم أكن أستغفر هلما وأترحم عليهما 
)3(. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ين بن 1(  احلسن يف املعراج ـ خمطوط.) حاكه عنه اإلمام عز ا
 ، مطوًال.289/ 54) أخرجه ابن عساكر يف تاريخ دمشق 2(
 . 628/ 54) أخرجه ابن عساكر يف تاريخ دمشق 3(
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عن أ  ،اكاقر قال: سألت أبا جعفر حممد بن يلع ،كثري اجواء) عن 3(
 ،يةمنكم تق ،قلت : إنهم يزعمون أن هذا ،فتوالهما أبو جعفر ،وعمر ،بـكر

فعل اهللا بهشام بن عبد امللك  ،فقال : إنما خياف األحياء وال خياف األموات
  .)1( كذا وكذا

: هل اكن أحد من أهل اكيت اكاقر قال : سألت أبا جعفر  ،عن جابر) و4(
 ،ويستغفرون هلما ،بل يتولونهما، وعمر ؟ قال : معاذ اهللا بـكريسب أبا 
  .)2(عليهما ويرتمحون

 بـكرقال : سألت أبا جعفر عن أىب  ،بن دينار املؤذنعي ) وعن 5(
وعمر ؟ فقال: مسلمني رمحهما اهللا؟ فقلت  : أتوالهما وأستغفر هلما ؟ فقال : 

 ،فما أصابك فيهما فعىل ختيق ،نعم . قلت : أتأمرىي بذلك ؟ قال : نعم ثالثا
ل هلما إال فما قا ،بالكوفة مخس سننييلع وقال : اكن ، وقال بيده بل ختقيه

  .)3( وال أقول إال خريا، وال قال هلما أ إال خريا ،خريا
قال : قلت أل جعفر حممد بن يلع: جعلين اهللا  ،ءعن كثري اجوا) و6(
أو قال: ذهبا من  ،م شيئاـم من حقكـهل ظلماك ،وعمر بـكرأرأيت أبا  ،فداك

ء ي  ،فقال: ال ،حقكم ب كون أوا  ،للعاملني نذيرانزل القرآن بل عبده 
قال:  ؟قلت: جعلت فداك أفأتوالهما ،نا من حقنا مثقال حبة من خردلاما ظلم

نيا واآلخرة ،نعم وحيك ثم قال : فعل اهللا  ،وما أصابك فيف عنيق ،توهلما يف ا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حابة (1( ار قطين يف فضائل الصَّ  ).42) أخرجه ا
حابة (54/284) أخرجه ابن عساكر 2( ار قطين يف فضائل الصَّ  ).62، وا
يباج احتج) 3( ار قطين يف فضائل الو يف رشح الم الو به اإلمام حيىي يف (ا ). وأخرجه ا

حابة (  ).38الصَّ
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  .)1(نهما كذبا علينا أهل اكيتإف ،باملغرية وبنان
عن أ جعفر حممد بن يلع قال : من لم يعرف  ،حممد بن إسحاق) عن 7( 

وبغض  ،وعمر نفاق بـكر بغض أ، وعمر فقد جهل السنة بـكرفضل أ 
  .)2(األنصار نفاق

قال : سألت أبا جعفر قلت : ما تقول  ،عن بسام بن عبد اهللا الصري) و8(
أحدا  توما أدرك ،وعمر ؟ فقال: واهللا إ ألتوالهما وأستغفر هلما بـكريف أ 

  .)3(من أهل بييت إال وهو يتوالهما

 بـكرقال : سألت أبا جعفر عن من ينتقص أبا  ،عن حكيم بن جبري) و9( 
  .)4(وعمر؟ فقال : أوحك املراق

قال : أمجع بنو فاطمة عليهم السالم  ،عن حممد بن يلع ،عن جابر) و10(
  .)5(وعمر أحسن ما يكون من القول بـكربل أن يقولوا يف أ 

 ،قال : سألت أبا جعفر حممد بن يلع ،اجلعيف عن عروة بن عبد اهللا) 11(
الصديق ر  بـكرقد حىل أبو  ،ما قولك يف حلية السيف ؟ قال : ال بأس به

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و أبو بـكر اجلوهري يف كتاب السقيفة وفدك  201/ 1) أخرجه ابن شبة يف تاريخ املدينة 1(

ار ورواه. 54/289، وابن عساكر يف تاريخ دمشق 108  عن )41( الفضائل يف قطين ا
 وعمر بـكر أ بغض : فقال ،وعمر بـكر أ عن جعفر أبا سألت : قال ،إسماعيل أ كثري
 أصابك فما توهلما ،السنة يف شك فقد ،فيهما شك من كثري يا . نفاق األنصار وبغض ،نفاق
 عنيق فيف

ار قطين يف احتج) 2( يليم يف (القواعد). وأخرجه ا يباج ) وا  به اإلمام حيىي بن محزة يف (ا
حابة (  .نفاق األنصار وبغض نفاق، وعمر بـكر ) وليس فيه: بغض أ33فضائل الصَّ

حابة (3( ار قطين يف فضائل الصَّ  ).37) أخرجه ا
حابة (4( ار قطين يف فضائل الصَّ  ).43) أخرجه ا
حابة (5( ار قطين يف فضائل الصَّ  ).58) أخرجه ا
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ثم  ،قلت: وتقول : الصديق ؟ قال: فوثب وثبة استقبل القبلة ،اهللا عنه سيفه
دنيا وال ـاهللا قو يف الدق ـفمن لم يقل  الصديق فال ص ،الصديق ،قال : نعم
  .)1(يف اآلخرة

أول  بـكرقلت : يا أبا عبد اهللا أكان أبو  ،سالم بن أ اجلعد) وعن 12(
ء عال وسبق ح ال يذكر أحد غريه  القوم إسالما ؟ قال : ال . فقلت : فبأي 

ثم لم يزل كذلك ح قبضه اهللا بل  ،يوم أسلم ،؟ قال: ألنه اكن خريهم إسالما
  .)2(ذلك
ً  عن سالم بن أ حفصة) و13(  بـكرعن أ  ،قال سألت أبا جعفر وجعفرا

  .)3(هدى ابرأ من عدوهما فإنهما اكنا إماماوعمر فقاال توالهما و
قال يل أ يا بين إن  ،عن سفيان اخكوري عن جعفر بن حممد قال) 14(

  .)4(وعمر من الكبائر فال تصل خلف من يقع فيهما بـكرسب أ 
أن الكميت بن زيد  )5(يف (اخلالصة) بن أمحد) وروى القا جعفر 15(

  واكن من رجال الشيعة أنشد بني يدي اكاقر قصيدته اليت منها:
وح دوح غدير خُ   أبان  الوالية لو أطيعا    مّ ويوم ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حابة 1( ار قطين يف فضائل الصَّ األردبييل يف  ذكره الشيخ ورواه من اإلمامية ).61() أخرجه ا

 . 2/360 يف معرفة االئمة  اكشفة الغمة
حابة (2( ار قطين يف فضائل الصَّ  ).73) أخرجه ا
، وهما من من طرق عن سالم وسدير الصري 285/ 54) أخرجه ابن عساكر يف تاريخ دمشق 3(

 .رجال الشيعة
/ 54ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق  ، 11/97) أخرجه اخلطيب يف تاريخ بغداد 4(

288 . 
  ) خالصة الفوائد ـ خمطوط.5(
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 مبيعا فلم أر مثلها خطراً     لرجال تبايعوهااولكن 
 بذاك أوهلم صنيعاأساء     ولم أبلغ بهم لعناً ولكن

  ولم يؤاخذه يف ذلك. وهو القائل أيضاً:  ،فلم ينكر عليه اكاقر
ً أ    مري املؤمنني والأ هوى علياً أ  وال عمرا بـكربا أ لوم يوما

 وال مرياثه كفرا بنت اجيب    يعطيا فداك ن لمإقول وأوال 
 أن للحروري مناظرته يف ذكرأنه ، روى السيد محيدان عنه اجتاه آخر و

  .)1(صىل اهللا عليه وآ اهللا رسول دار من قربيهما ملوضع مغتصبان الشيخني
وفيها من اجلهالة ما يف كتب الزيدية، هلا أصل يس الرواية لولكـن تلك 

 شيئاً يغتصب إذ ال يصح القول بأن امليت ، اكاقر عن مثلهحممد  اإلمام  نزنه
ه ذنبه، ولم يرو أن علياً اعرتض بل دفنهما جوار  بعد موته   .أبيهاوينسب إ

Š£]àeê×Âàe‚è‡‚éãÖ]Ý^Úý]° 

اليت اكنت  -وحراكت اإلصالح حكغيري ات ادعوقد وضعوا األموين اكن 
خصوصاً إذا اكن قادتها  ، يف إطار اخكورة بل منهج اخللفاء - تستهدف حكمهم 

العامة أن ثورة اإلمام زيد ثورة توهم السياق لك  ذو ،من أبناء يلع وأنصارهم
الغالة جود تيار من ووساعد بل ذلك  أتباع مدرسة اخللفاء،ة تستهدف ـشيعي

  .أييداحكوة نرصلل ثمناً  اخللفاء الراشدينمن موقف فّج يطاكون ب
اإلمام زيد اكن صاحب مبدأ وقضية، ال ينطلق فيها من ردود فعل لكن و

ً ساوم، ولم ييلم خطفية، ف فبني أنه يفرِّق بني منهج  ،رتدد يف رشح ما يراه صوابا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كتاب (املنزتع من أقوال األئمة) 296 ) جمموع السيد محيدان1(
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موضحاً  الراشدين، ومنهج اخللفاءاملستبدة اليت يريد اخلروج عليها، السلطة 
يطال بين أمية جاء نتيجة ملا يرتكبونه من ظلم وجور حكم ضد ثورته أن 

  .هموما جرى يف زمانالراشدين وليس  عالقة بموضوع  املجتمع ،
استطاع أن جيمع حتت رايته كوكبة من كبار علماء املسلمني من ذلك وب

أسماء أنصاره ومبايعيه بعض عندما نستعرض ف ،خمتلف احكيارات واملذاهب
ين فيهم جند  عليهم مدار رواية احلديث اكن قائمة طويلة من كبار العلماء ا

ايم ،مثل: منصور بن املعتمر ،يف صحاح ومسانيد أهل السنة وسلمة  ،وزبيد ا
 وعباد ،األعمش وسليمان ،اهلاليل خثيم بن وسعيد، وهشيم بن بشري ،بن كهيل

 بن الرمحن وعبد، ىل أ بن الرمحن عبد بن عي بن اهللا وعبد ،كثري بن
 وفضيل ،الزناد أ بن الرمحن وعبد ،املخزويم ربيعة أ بن عياش بن احلارث

فضًال عن فضالء الشيعة واملعزتلة  ،)1(وغريهم .زياد بن واملطلب ،مرزوق بن
أ بكر وعمر جاء عن اإلمام زيد من ه و بيان موقف اخلوارج.ح و

  روايات كثرية منها: 
اعلم أن  ،: يا هاشمزيد بن يلعقال: قال يل  ،عن هاشم بن الربيد) 1( 

فإن شئت فتقدم وإن شئت  ،من يلع الرباءة من أ بـكر وعمر الرباءةَ 
  .)2(فتأخر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد أفردت ألصحاب اإلمام زيد كتابا ضمنته تراجم من   .10/96) انظر تهذيب الكمال 1(

 روى عنه ومن أيده ومن قاتل معه. 
يليم يف 2( )، وا يباج الو ـ خمطوط.  قائد آل حممد قواعد) استشهد به اإلمام حيىي يف (ا

حابة (مسنداً لك من: وأخرجه  ارقطين يف فضائل الصَّ والضياء املقد يف اجيه ). 48ا
 ، وفيه إضافة عثمان.19/461دمشق وابن عساكر يف تاريخ ) 15عن سب األصحاب (

  .1/241للبالذري وهو يف أنساب األرشاف 
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 : انطلق اخلوارج فربئْت للروافضقال زيد بن يلع  :عي بن زيد) وعن 2(
ً  ،ممن دون أ بـكر وعمر وانطلقتم أنتم  ،ولم يستطيعوا أن يقولوا فيهما شيئا

  .)1(فمن بيق ؟ فواهللا ما بيق أحد إال برئتم منه ،فرتم فوق ذلك فربئتم منهماطف
آدم بن عبد اهللا اخلثعيم واكن من أصحاب زيد بن يلع قال ) وعن 3(

سألت زيد بن يلع عن قول اهللا عز وجل " والسابقون السابقون أوحك 
ثم قال ال أنالين اهللا شفاعة جدي إن ، املقربون " من هؤالء قال أبو بـكر وعمر

 .)2(لم أواهلما

 فسألوه ،زيداإلمام  بل دخلوامن الغالة  ومجاعة اخلطاب أبا أن وروي) 4(
ين املشبهة من اهللا إىل أبرأ إ«: فقال ،مذهبه عن  ومن ،خبلقه اهللا شبهوا ا

ين املجربة ين املرجئة ومن ،اهللا بل ذنوبهم محلوا ا  عفو يف الفساق طمعوا ا
ين املارقة ومن ،اهللا ين الرافضة ومن ،املؤمنني أمري كفروا ا  أبا كفروا ا

  .)3(»وعمر بـكر
قال سألت زيد بن يلع ، كثري اجواءإىل  عنبن عقدة احلافظ اروى ) و5(

برأ ا :قال ؟كيف تقول فيمن يربأ منهما :قلت .توهلما :فقال ؟وعمر بـكرعن أ 
  .)4(موتتمنه ح 

أما أنا فلو كنت ماكن « :قال زيد بن يلع، ) وعن فضيل بن مرزوق قال6( 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حابة (1( ارقطين يف فضائل الصَّ  ) .47) أخرجه ا
 . عن طريق رواة موثقون عند الزيدية .19/461) أخرجه ابن عساكر يف تاريخ دمشق 2(
يليم املؤيديالشيخ حممد ُمَداعس ) حاكه  3( ين الزبريي ا ، عن (مشاكة األنوار) للفقيه بدر ا

 . الزيدي
،  يف الاكشف األمنيابن ُمداعس . واحتج به 19/461ر يف تاريخ دمشق ) أخرجه ابن عساك4(

 . خمطوط
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  . )1( »حلكمت بمثل ما حكم به يف فدك ؛ر اهللا عنه بـكرأ 
فجاء  ،بـكرفذكر أبا  ،قال: اكن عندنا زيد بن يلع ،عن حممد بن سالم) و7(

فقال زيد: مه يا حممد بن سالم لو كنت حارضا ما كنت  ،بعض االعرتاض
  .)2(تصنع؟ قلت: كنت أصنع كما صنع يلع. قال: فارض بما صنع يلع

 من أحياء  -عن السدي قال أتيت زيد بن يلع وهو يف بارق ) و8(
قال  ؟وعمر بـكرما تقول يف أ ، فقلت أنتم سادتنا وأنتم والة أمرنا - الكوفة
  .)3(توهلما
الصديق إمام  بـكرقال: أبو  ،عن زيد بن يلع ،عن هاشم بن الربيدو) 9(

  .)4(الشاكرين ثم قرأ وسيجزي اهللا الشاكرين
يدية وأئمة علماء عرفه ما وذلــك   .ودونوه يف كتبهم إمامهم عن الزَّ

زيد بن يلع اكن كثري اخكناء اإلمام ن روي أ«قال اإلمام حيىي بن محزة: ف* 
ويعاقب بل  ،وينىه عن سبهما ،عليهما حموعمر والرت بـكر الشيخني أ بل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ين يف "احكحقيق") استدل به اإلمام حيىي بن محزة يف 1( ورواه  . "املعراج". وحاكه عنه اإلمام عز ا

ار قطين 60( "تركة اجيب"محاد بن إسحاق يف  ) واكيهيق يف 46(يف "الفضائل" )، و ا
 من طرق عن نرص بن يلع ثنا بن داود عن فضيل بن مرزوق. 6/302 "الكربىالسنن "

عن فضيل حممد بن عبد اهللا بن الزبري من طريق  1/200يف "تاريخ املدينة" ورواه ابن شبة 
بلفظ: قيل لزيد بن يلع: إن أبا بـكر انزتع من فاطمَة فَدَك، فقال: إنه اكن رحيماً، واكن 

: إن رسول اهللا أعطا فدك، يكره أن يغري شيئاً تركه  رسول اهللا ، فأتته فاطمة فقالت 
فقال: هل لك بينه؟ فشهد هلا يلع وأم أيمن، فقال هلا: فربجل وامرأة تستحقينها؟! ثم قال 

 زيد: واهللا، لو رجع األمُر فيها إيل لقضيُت بقضاء أ بـكر.
حابة (2( ارقطين يف فضائل الصَّ  ) .45) أخرجه ا
 .19/461ابن عساكر يف تاريخ دمشق ) أخرجه 3(
حابة (4( ارقطين يف فضائل الصَّ   ) .50) أخرجه ا
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قالوا: ال نبايعك ح تربأ من بعض اجاس أن ر واملشهو :وأضاف .ذلك
وجعل  ؟الشيخني فقال: كيف أتربأ منهما وهما صهرا جدي وصاحباه ووزيراه

   .)1(»فرفضوه ،يثين عليهما
يديةاجلمهور من «حيىي بن احلسني بن القاسم:  العـالَّمة* وقال  يذهبون  الزَّ

  . يعين اخللفاء.)2(»إىل القول بمقالة زيد بن يلع من الرتضية والوالء هلم
يديةن إمام أ: «ذكر ىي القاسيمو ترمجة حممد بن حي * زيد بن يلع  الزَّ

 ،أيضاً الرتضية عليهم عليه السالم ثبتت عنه الرتضية عليهم بل ثبت عن يلع
يديةوأئمة    .)3(»أكرثهم قائل بذلك الزَّ

  الرافضةاإلمام زيد و 

 بينما اكن اإلمام زيد جيمع أنصاره ويرتب صفوفه، جاءت جمموعة من
: الغالة قال زيد: رمحهما اهللا  ما قولك يف أ بـكر وعمر؟ ،رمحك اهللا«، فقالوا 

ً من أهل بييت يتربأ منهما ،و غفر هلما يقول فيهما إال ال و ،ما سمعت أحدا
 ً ً بدم أهل هذا اكيت. خريا ، سلطانكم وثبا بل إال أن ،قالوا: فلم تطلب إذا

نا كنا أحق إ :رتمفيما ذكما أقول فقال هلم زيد: إن أشد  خه من أيديكم!زَن فَ 
و إن القوم  ،من اجاس أمجعني صىل اهللا عليه وآ وسلمرسول اهللا  بسلطان

ً  ،ودفعونا عنه ،استأثروا علينا َ قد وَ  ،ولم يبلغ ذلك عندنا بهم كفرا . وا فعدلوال
 هؤالء إن: فقال ؟هؤالء قتال إىل تدعونا فلم يظلموكم لم أوحك اكن فإذا: قالوا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر) انظر: احكحقيق يف احككفري واحكفسيق ـ 1(  الفرائد يف رشح القالئد ـ خمطوط  رخمطوط. ا
يدية الصغرى) ـ خمطوط. ترمجة أ اجلارود.2(  ) املستطاب (طبقات الزَّ
يد3(  ية الصغرى) ـ خمطوط. ترمجة حممد بن حيىي القاسيم.) املستطاب (طبقات الزَّ
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 أن السنن وإىلعز وجل  اهللا تابك :إىل ندعوكم وإنما ،وألنفسهم لكم ظاملون
   .تطفأ أن اكدع وإىل ،ىيحُت 

 جعفر، واإلمام سبق: وقالوا ،بيعته ونكثوا ،رقوهلم يلتفتوا إىل الكمه وفاف
ً  نتبع وال ،باألمر أحق وهو ،أبيه بعد إمامنابن حممد  . بإمام وليس ،زيدا

  . )1(»رافضة« بن يلع: زيداإلمام  فسماهم
أن تقاتلوا ميع إما  :اختاروا: «أبوا العباس احلسين أنه قال هلمروى و

أو تعينوىي بسالحكم  ،وتبايعوىي بل ما بويع عليه يلع واحلسن واحلسني
  .)2(»وتكفوا عين ألسنتكم

، فقد وُسئليف سبب تسمية "الرافضة" هو املشهور هذا و  منذ القرون األو
 -  )3(ه) وهو راو معتمد عند الزيدية187( - بن أ اسحاق  يونس بن عي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقال: صح عنه. كما يف رسالة  "خمطوط".اإلمام املهدي يف الغايات من الزيدية : هذا  ) ذكر1(

حابة  القا يوسف يف االستبصار أوردهو .العـالَّمة حيىي بن محيد املقرا يف الصَّ
، والعن يفة"قذكره طرف من اخبار الس"عند  1األبرار ج ، والزحيف يف مآثر "خمطوط"

. وهذه الرواية 76ـ  1/75، والسيايغ يف الروض اجظري 221يف اإلرشاد إىل سبيل الرشاد 
، .واملنتظم البن اجلوزي أحداث سنة 2/364 بن حيىي لوط مفصلة يف تاريخ أ خمنف

وانة بن أن ع 184نشوان بن سعيد يف احلور العني ص روى وحنوه  .7/210 ه)122(
عمل به، وإىل السنة أن وفيها:  ه). 158احلكم الكو ( إنما أدعوكم إىل كتاب اهللا 

يعمل بها، وإىل اكدع أن تطفأ، وإىل الظلمة من بين أمية أن ختلع وتنىف، فإن جبتم 
سعدتم، وإن أبيتم خرستم، ولست عليكم بوكيل. قالوا: إن برئت منهما وإال رفضناك!! 

إنه سيكون « أكرب، حدثين أ أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآ قال لعيل: فقال زيد: اهللا
اذهبوا » . قوم يدعون حبنا هلم نزٌب يعرفون به، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإنهم مرشكون

 »فإنكم الرافضة. ففارقوا زيداً يومئٍذ فسماهم: الرافضة، فجرى عليهم هذا االسم
  .391احلسين ) املصابيح أل العباس 2(
 احتج بروايته مجيع حمد الزيدية.)3(
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 بن زيد إىل جاؤوا ،ترفضت ما فأول الرافضة أما: فقال ،والزيدية الرافضةعن 
 بل: فقال .معك نكون ح وعمر بـكر أ من تربأ: فقالوا ،خرج حني يلع

  .الرافضة فسميت .نرفضكن فإذ: قالوا .منهما تربأ ممن وأبرأ أتوالهما
يدية وأما: قال  ،زيد مع فخرجوا .منهما يتربأ ممن ونربأ نتوالهما: فقالوا الزَّ

يدية« :فسميت   .)1(»الزَّ
وبذلك جزم العالمة نشوان بن سعيد احلمريي وهو من علماء الزيدية يف 

لرفضهم زيد بن يلع بن إن الرافضة سميت بذلك «القرن السادس، فقال: 
سألوه الرباءة من أ بكر وعمر، فلم  احلسني، وتركهم اخلروج معه، حني

  .)2(جيبهم بل ذلك
أن من َطلب من زيد بن يلع «وأكده اإلمام عبد اهللا بن محزة حينما ذكر:  

سبَّهما واحكربؤ منهما هم أتباع اإلمامية. وأضاف: وال شك أن اإلمامية 
وال  ومنهم من يقول لم يسلما!! بل منهم من يعتقد ردتهما، يستجزيون سبَّهما،

، ل واضح وال  يمتنع أن يكون فيهم ننت ريح هذا االعتقاد وأمثا لغري د
حابة بما ليس عندهم وهو بهتان عظيم علم الئح،   .)3(»بل جرأة بل الصَّ

حديث زيد يدل بل أن تلقيبهم أن «بن محزة  اإلمام حيىيلم يرتدد و
هؤالء فرقة من « وقال يف (االنتصار): .)4(»بالرفض ألجل سبهم الشيخني

من الشيخني ر اّب عنهما  يأصحاب زيد بن يلع راودوه بل احكرب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .10/97) تهذيب الكمال 1(
 .184رشح رسالة احلور العني ) 2(
.. 90، 3/89) الشايف 3(  الطبعة االو
: القول يف االكفار  .) 4(  املعراج رشح املنهاج خمطوط، اجلزء اخكا
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 :فأبا عن ذلك فرفضوه ملا لم يوافقهم بل ذلك، فلهذا سموا ،وعداوتهما
ً فيما ذهبوا  ،روافض، وهم قوم بدعية ال يلتفت إىل أقواهلم وال أعلم هلم وجها

ه من كتاب وال سنة   .)1(»إ
 -  وهم حلفاء الرافضة يف املوقف من اخللفاء - ن الزيدية أما اجلارودية م

أنهم إنما رفضوا اإلمام زيد ألنهم اكنوا يرون أن اإلمام ابن أخيه ذكروا ف
جعفر، وليس ألنه لم يوافقهم بل الرباءة من الشيخني.. واحتجوا بما روى أبو 

عن  ،قال: حدثين أ ه)298( اإلمام اهلاديعن ه) 352العباس احلسين (
فأجابته  ،قال: ملا ظهر زيد بن يلع عليه السالم دخ اجاس إىل نرصة احلق ،أبيه

: لست أنت اإلمام ،وكثري من غريها ،الشيعة قال: فمن !! وقعد قوم عنه وقالوا 
 ،قال هلم: إن قال جعفر أنه اإلمام فقد صدق قالوا: ابن أخيك جعفر. هو؟

ه وسلوه.  قطوع وال جند رسوًال إّال بأربعني ديناراً.قالوا: الطريق م فاكتبوا إ
ه قال: هذه أربعون ديناراً فاكتبوا   .وأرسلوا إ

قال: ويلكم إمام يداري من  اريك.دَ فلما اكن من الغد أتوه فقالوا: إنه يُ 
أن تقاتلوا ميع  :فاختاروا مين! أو خي يف اهللا أحداً؟ ،غري بأس أو يكتم حقاً 

أو تعينوىي  ،وتبايعوىي بل ما بويع عليه يلع واحلسن واحلسني عليهم السالم
أنتم واهللا  ،قال: اهللا أكرب قالوا: ال نفعل. بسالحكم وتكفوا عين ألسنتكم.

ي ذكر جدي رسول اهللا »الروافض« سيكون من بعدي قوم يرفضون ل: قا ،ا
ولون: ليس عليهم أمر بمعروف وال نيه ويق ،اجلهاد مع األخيار من أهل بييت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ات الفضيلة للصلوات اخلمس .االنتصار: اجلزء اخكا /كتاب: الصالة/ باب األوق) 1(
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  .)1(يقتون دينهم ويتبعون أهواءهم ،عن منكر
، ألن ذلية سابقةوليس فيها ما يتعارض مع الرواية الجيدة وهذه رواية 

  أمرها أن بعض الرواة اقترص بل ذكر بعض احكفاصيل وأهمل بعضها.
قف من وأنا أعتقد أن رفض القوم نرصة اإلمام زيدي ليس بسبب املو

 احلسيناحلافظ أبو عبد اهللا قال الشيخني فقط، بل وألسباب أخرى، و ذلك 
قال أبو : : قرأت يف كتاب أمحد بن بشار اخكوري خبطه واكن ثقة فاضالً العلوي

 - سألت أ  قاسم بن إبراهيم هذا الالكم:الجعفر حممد بن منصور: قرأت بل 
ه يوماً لِم سميت الرافضة  -رمحة اهللا عليه  بالرفض، ولِم نسبت إىل ما نسبت إ

قال: سميت الرافضة لرفضها آل رسول اهللا  ن آلل رسول اهللا واكغض؟أمن الشن
. )2(»لكهم، والختيارها برأيها وأهوائها إماماً منهم، وليس بأعلمهم وال أفضلهم

  ثم استطرد يف الرد بل مذهبهم يف اإلمامة.
هذا اللقب أطلق بل الرافضة لرفضهم الشيخ بن تيمية بل من زعم أن رد و

 ملا يلع بن زيد رفضوا ملا رافضة سموا أنهم الصحيح«إمامة أ بـكر فقال: 
  .)3(»امللك عبد بن هشام أيام بالكوفة خرج

وأيا اكن سبب تسمية الرافضة، فقد ختلوا عن نرصة اإلمام زيد، يف حني 
اإلمام أبو طالب حيىي نارصه العلماء من خمتلف طوائف املسلمني، ح قال 

اجتمع طوائف اجاس، بل اختالف آرائهم، «ه): 424بن احلسني اهلاروىي (
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ين احلوىب يف ) 199رقم ( املصابيح  يف  ذكره ابو العباس احلسين) 1( ورجحه شيخنا بدر ا
 .(منهم الرافضة)ه رساحك

 . اجلامع الاكيف خمطوط (اجلزء السادس باب القول يف الرافضة)) 2(
  .3/471منهاج السنة ) 3(



 156  الصحابة عند الزيدية

 

أرسع  ، وال املعزتعليها من املعزت بل مبايعته، فلم يكن الزيدي أحرص
ها من املر ، فاكنت بيعته عليه السالم مشتملة  وال املر ،إ من اخلار

لية قبل فرق األمة، مع اختالفها، ولم يشذ عن بيعته إال هذه الطائفة ال
اليت قطعت من حبل أهل اكيت ما أمر اهللا تعاىل به أن يوَصل،  ،قيفاحكو

ي أمر اهللا تعاىل باجلمع  وفرقت بني عرتة نبيه صىل اهللا عليه وآ يف املوضع ا
قوًال، ويه بعيدة عنها عليهم السالم يه، وانتسبت إىل مواالة أهل اكيت ف

ً وفعالً  هل اكيت أسوأ من قول اجواصب أقوهلم يف «ن أذكر ثم  .»عقدا
ثم أطال يف  .)1(»د اجص من غري حجة وال برهانووأنهم يدعون ور .. واحلشوية

  .يف اإلمامة مذهبهمتفنيد الرد عليهم و
ين املؤيدي عند ذكر اإلمام زيد : د السيوقال شيخنا  إال  لم يفارقه«جمد ا

وسبب مفارقتهم   هذه الفرقة الرافضة اليت ورد اخلرب الرشيف بضالهلا.
مذكور يف كتاب معرفة اهللا لإلمام اهلادي إىل احلق، وغريه من مؤلفات األئمة 

اإلمام زيد بن واألمة، فإن األمة أمجعت بل أن الرافضة هم الفرقة اجاكثة بل 
يلع، ولكنها اختلفت الروايات يف سبب نكثهم عليه، وأهل اكيت أعلم بهذا 
الشأن، واقتدت هذه الفرقة بسلفها املارقة احلرورية، كما قال اإلمام زيد بن 
ين  يلع: امهلل اجعل لعنتك ولعنة آبا وأجدادي ولعنيت بل هؤالء القوم ا

ض أهل َحَرْوَراء يلع بن أ طالب عليه رفضوىي، وخرجوا من بيعيت، كما رف
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خمة خمطوط، ( فصل يف إمامة )1( زيد بن يلع)، ورشحه املسىم: املحيط باإلمامة كتاب ا
يليم، خمطوط ، ونقل طرفا من نشوان بن سعيد احلمريي يف :  هللعالمة يلع بن احلسني ا

 .148رشح رسالة احلور العني 
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  .)1(»السالم، ح حاربوه
 ظلم من أصابه ما نسب«: اإلمام زيد  اجتاه آخر روى بعض اجلارودية أنو

 .األئمة بل واحكقدم ،العرتة ظلم سن من أول كونهما ألجل ؛الشيخني إىل هشام
خول يف وعمر بـكرنه ُسئل عن أ وقالوا: إ املعارك مع جند األمويني، ، قبل ا

:  نْ فسكت ولم جيب، وبعد أن أصيب، طلب مَ  سأ عن الشيخني، ثم قال 
  .)2(»هما قتال هما صلبا«

أجد  ، وحني ما حبثت عنها لمنامن بعض مشاخيسمعها كنت أهذه العبارة و
 عن نياملتخلفأعتقد أن ما جعلين  يشري إىل أنها حدثت،هلا طريقاً معترب 

ي حلقهم  اإلمام زيد رةـنص ذالنه فاخرتعوا خلأرادوا احكخلص من العار ا
ةؤمسلوه حمتلك احلاكية  باخلطأ يف عدم  قرَّ أنه أبدعوى  ،تقصريهم و

ي اعتربوه سبب تأخرهم عن نرصته ،اإلفصاح عن موقفه جتاه الشيخني   .ا
يديةقدماء أئمة أن يد ذلك ويؤ ين اعتن ،ومشاهري مؤرخيهم الزَّ  بأخباروا ا
وأ الفرج  ،وأ خمنف ،واإلمام املرشد باهللا ،اكإلمام أ طالب ،زيد اإلمام

حيىي اإلمام اهلادي وقبلهم ذكر  .لم يذكروها ،والشهيد محيد املحيل ،األصفها
أي إشارة  اوليس فيه، قصة ختلف أوحك القوم عن اإلمام زيدبن احلسني 

رغم أنه ضمنها تفاصيل  للشيخني أصالً ولم يتعرض فيها  ،حكلك الرواية
لم يذكرها أو يرش  - رغم جاروديته  -العباس احلسين  وبأوكذلك  .)3(كثريو

ها يف (املصابيح)    .إ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بتحقيقنا.. 47احكحف رشح الزلف ص ) 1(
 . كتاب (املنزتع من أقوال األئمة) 295) جمموع السيد محيدان 2(
 ، كتاب العدل واحكوحيد، جواب مسألة اإلمامة.90ص  املجموعة الفاخرة) 3(
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يديةكبار أئمة جند لك  واإلمام حيىي بن  ،اكحلافظ الكين ،وعلمائهم الزَّ
يوسف بن والقا  ،واإلمام املهدي أمحد بن حيىي ،والعالمة القر ،محزة
ين بن احلسن ،أمحد ً  ،وغريهم ،واإلمام عز ا ، ذكروا لإلمام زيد موقفاً واحدا

يف ذكر  كما يه خدتهم، للتعقيب عليهاولو ح  ،ولم يشريوا إىل تلك الرواية
 ح قال العـالَّمة ،استنكرها. ومن بلغته من علماء الزيدية تفاصيل الروايات

  .)1(»الرافضةلعلها من دسائس «حيىي بن محيد: 
ين وأهله ن موقف أتباع اإلمام زيد وأنصاره ويزيد األمر وضوحا أ ا

فلو اكنوا عرفوا  ،جتاه الشيخني يتغريلم استمروا بل منهجه، و روا مقتلهـحض
وعمر  بـكرأ بل موقفهم من وملا ظل أنصاره  ،ذلك عنه ألذاعوه وَبيَّنوه

  .ماوالرتحم عليه
وكتمان  ،مطبوعة بطابع احكقية واملراوغةتلك العبارة  إىل جانب أنهذا 

ه،واحل احلق عند السؤال عنه زيد ممن يظهر احكقية يف  اإلمامولم يكن  اجة إ
كيف وهو القائل:  ،وال يكتم احلق يف مثل هذه املواقف ،مثل هذه األمور

ً بيدي ح إذا « واهللا لو علمت أن رضا اّب عز وجل يف أن أقدح نارا
   .)2(»طرمت رميت بنف فيها لفعلتاض

وهذا يعين أن هذه الرواية لفقت بعد  ،الصلبالقتل وأنه ُذكر فيها كما 
ً وصلبه؛ ألن اإلمام زيد قتلهم ذلك غيب أن إذ  ،لم يكن يعلم بأنه سيصلب ا

  ال يعلمه إال اهللا تعاىل.
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حابة للعالمة حيىي بن حممد بن محيد املقرا ـ خمطوط.1(   ) حبث حول الصَّ
  .84) تيسري املطالب يف أمايل أ طالب 2(



  

  
  

عا  ا   ا
Ù]çÎ_æíÛñ_ð^Û×ÂˆÖ]íe^v’Ö]»íè‚è 

يديةسلف موقف  ناذكر نيالسابق نيالفصل يف  ،اإلمام يلعمتقديم من  الزَّ
ً  ،نفسه يلع اإلماممن ابتداء   ،واكاقر ،وزين العابدين ،حلسننياب ومرورا

أما ما  .األول يف القرنأهل اكيت وهم أبرز شخصيات  ،زيد بن يلعوانتهاء ب
  موقفني:ترتدد بني ه الحظ القارئ أنيفروي عن أئمة وعلماء الزيدية بعد ذلك 

báè‡ycZ وهو: املواالة وحسن  ،موقف اجليل األول من أهل اكيتاحكمسك ب
مما جرى من مالحظاتهم بل رغم  ،والوالءة يح الرتضيرجمع ت ،الظن بل  َيَقدُّ

رفع من وبعضهم ي ،واحلمل بل السالمة يف مقدار اخكناءهم وتفاوت ،يلعاإلمام 
م اجَّقدوترية    .احكحذير من الرباءة والسبابو ،مع اإلعذار يف اجلملة واحكَّجرُّ

Zbáéïäbq م  يلعمن تقدم اإلمام يه عنه، مع ختطئة جتنب السباب واج أو قَدَّ
يف استخدام  ونتلفخيو ،وت يف تقدير ذلك اخلطأ وما يرتتب عليهامع تف ،عليه

يكتيف باحكوقف عن الرتضية، ومنهم من ، فمنهم من يف احكعبري عنهات العبار
مستند إىل من يكتيف برشح ما جرى ، ومنهم ة وتهويالً دّ د يف الكمه حِ جن

وتناقلها املؤرخون من خمتلف وقائع وأحداث ُرويت يف كتب اجلميع 
  .االجتاهات
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حني اعتربهم من موقف الزيدية اإلمام حيىي بن محزة ما خلصه وذلك 
تنبيه: فإن اعرتفت بما نقلناه من أن أحدا من أهل اكيت لم «فقال:  ،فريقني

الفريق األول: ، ينقل عنه كفر وال فسق، فاعلم أنهم بعد ذلك فريقان
الرتضية، وهذا هو املشهور عن أمري املؤمنني، وعن مرصحون بالرتحم عليهم، و

زيد بن يلع، وجعفر الصادق، واجارص للحق، واملؤيد باهللا، فهؤالء مرصحون 
ً ـما نرتضيدنا، وـذا هو املختار عنـبالرتضية والرتحم واملواالة، وه  ،ه جا مذهبا

  .اىل وحنن عليهـب أن نلىق اهللا تعـوحن
: متوقفون  عن الرتضية والرتحم، وعن القول باحككفري والفريق اخكا

ه يشري الكم  واحكفسيق، وهذا دل عليه الكم القاسم، واهلادي، وأوالدهما، وإ
  .)1(»املنصور باهللا، فهؤالء حيكمون باخلطأ، ويقطعون به، ويتوقفون يف حكمه

قوًال ثاخكاً  - بالرباءة والسباب  - وحياول اجلاروديون أن جيعلوا قوهلم 
ة، وهو ما أنكره األئمة ورفضوه يف خمتلف العصور،  فيف القرن للزيدي

ً من العرتة يسب : «اخلامس قال املؤيد باهللا حابةما أعلم أن أحدا ومن  ،الصَّ
ال «القرن السابع قال اإلمام عبد اهللا بن محزة: و   .)2(»قال ذلك فقد كذب

ولكوا أمرهم إىل  حاكية صحيحة لسب وال برآءة، بلاألئمة عن جند أحداً حييك 
أما القول «و القرن اخكامن قال اإلمام حيىي بن محزة  .)3(»رب العاملني

باحككفري واحكفسيق يف حق الصحابة، فلم يؤثر عن أحد من أكابر أهل اكيت 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من  اجلزء الرابع آخر صفحة، وهو يف 51أطواق احلمامة يف محل الصحابة بل السالمة ص  )1(
  وعزاه الشواك يف "إرشاد الغيب" إىل احكصفية وهو غلط.، خمطوط. الشامل

 ) نقال عن تعليق الرشح.178) حوا الفصول (الفصل 2(
 .50 ص ) أنظر: العقد اخكمني يف تبيني أحاكم األئمة اهلادين ورد شبه الروافض الغالني3(
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  وسيأ نقل إمجاع الزيدية بل منع السب والرباءة . .)1(»وأفاضلهم
يدية، ئمة كبار أوقفت عليه من الكم لسأذكر ما هنا و ومشاهري الزَّ

ً ذلك حسب الوفيات، علمائهم  خيىف من تداخل القرون مع ما ال، مرتبا
  .ختالف يف بعض الوفياتاالو

وقبل اكدء أنبه بل أن رواية قد تظهر عن أحد ممن ذكرُت تؤيد أو تعارض 
ما نقلت عنه،  وهذا أمر طبييع، فهؤالء برش هلم رداد فعل وعواطف ومراحل 

رون بها ويرتقون يف مدارج املعرفة، وكذلك من يروي عنهم. غري أ عمرية يم
  لم أغفل عنهم شيئا أعرفه.    

  نياـرن الثـلقا

  هـ)145عبد هللا بن الحسن بن الحسن (

أنه اكن ، عن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن يلع بن أ طالبجاء 
ومن لم ، تبعه فهو شييعفمن ، عالمة ما بيننا وبني الشيعة زيد بن يلع«يقول: 

  .»يتبعه فليس بشييع
ويدل بل أن ، ة ملوقف الروافضنمبايو هذا إشارة إىل ما اكن عليه من 

بعض املنتسبني إىل غلو موقفه لم خيتلف عن موقف أسالفه من االستياء من 
ه) يف 145إخوته وأبناؤه املتوفون مجيعا سنة (هو و  ذلك موبل، التشيع

وانييق   .حبس ا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اجلزء الرابع خر صفحة، وهذا اجص يفآ 51أطواق احلمامة يف محل الصحابة بل السالمة ص  )1(
  وعزاه الشواك يف "إرشاد الغيب" إىل احكصفية وهو غلط.، خمطوط. من الشامل
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يديةذكر أئمة و اكنوا  »وإخوته وأبناءهعبد اهللا بن احلسن «هم أن وومؤرخ الزَّ
إنهم اكنوا ال « اإلمام حيىي بن محزة: فقال ، وعمر بـكرحيسنون القول يف أ 

فلم يظهر منهم  ،من الشيخني بل اكنوا يسريون فيهما بسرية آبائهم نيتربؤو
قال بإمامتهم أكابر املعزتلة ممن وهلذا  ،تكفري وال تفسيق وال لعن وال سب

فلو ظهر منهم تكفري أو تفسيق للصحابة لم يقولوا بإمامتهم؛  ،اكن يف وقتهم
 ،وعمر ومعظمون أمرهم بـكرمعتقدون إلمامة أ (= كبار املعزتلة) ألنهم 
حابةولعن  فضًال عن  ،وتفسيقهم وتكفريهم يبطل العدالة عندهم الصَّ
   .)1(»اإلمامة

نهم اكنوا بل مواالة أ: «أمحد بن حيىي املرت م املهدياإلماذكر و
هم  .)2(»ويظهرون املحبة هلما ،الشيخني حيىي بن احلسني بن  العـالَّمةوَعدَّ

ما جاء الكم االئمة ويؤيد  .)3(وعمر بـكرالقاسم يف القائلني بالرتضية بل أ 
  منها:، عنهم من روايات بأسانيد متعددة

عن املسح بل  ،قال : سألت عبد اهللا بن احلسن ،بن قيس حفصعن  -  1
قلت : إنما أسألك أنت  ،اخلفني؟ فقال: امسح فقد مسح عمر بن اخلطاب

فعمر  ،وتسألين عن رأ ،حني أخربك عن عمر ،أتمسح ؟ قال: ذلك أعجز لك
قلت : يا أبا حممد إن ناسا يقولون : إن هذا  ،اكن خريا مين وملء األرض مثيل

: امهلل إن هذا قو يف الرس  -  وحنن بني القرب واملنرب - فقال يل  منكم تقية .
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، وقريباً منه ذكر القر يف املنهاجلإلمام حيىي "خمطوط" ) احكحقيق يف احككفري واحكفسيق1(
  ."خمطوط" ، واإلمام املهدي يف رشح القالئد"خمطوط"

رر 2(  خمطوط . 291ـ 290الفرائد يف رشح القالئد ) ا
 . 239) اإليضاح ملا خفا من االتفاق بل تعظيم صحابة املصطىف 3(



ي الصحابة    163  الفصل الرابع : أقوال علماء الزيدية 

  .)1(والعالنية ؟ فال تسمعن قول أحد بعدي
قال : ما أرى  ،عن عبد اهللا بن احلسن ،الضيببن زريق عمار وعن  - 2

  .)2(وعمر ثبتت  توبة أبدا بـكررجال يسب أبا 
يقول : واهللا  ،احلسن قال: سمعت عبد اهللا بن ،عمرو بن القاسموعن  -  3

عرضان بل قليب ،وعمر بـكرال يقبل اهللا توبة عبد تربأ من أ   ،وأنهما 
  .أتقرب به إىل اهللا عز وجل ،فأدعو اهللا هلما

 بـكرعن أ  ،قال: سألت عبد اهللا بن حسن ،خا األمحر أوعن  -  4
  .اوال صىل بل من ال يصيل عليهم ،فقال : صىل اهللا عليهما ،وعمر
، حسن بن صالحوعن  - 5 قال :  ،قال : سمعت عبد اهللا بن احلسن بن 

  .)3(أعطى عليا أم حممد ابن احلنفية بـكرإن أبا 

  هـ)145الحسن بن الحسن بن الحسن (

 من لرجل يقول احلسن بن احلسن سمعت قالبن مرزوق  فضيل عن
 :فقال !!تمزح إنك الرجل  فقال ،وجل عز اهللا إىل لقربة قتلك إن :الرافضة

  .)4(اجلد مين ولكنه ،بمزاح هذا ما واهللا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حابة (1( ارقطين يف فضائل الصَّ   ) .40) أخرجه ا
ارقطين يف 27/374) تاريخ دمشق2( والضياء يف اجيه سب األصحاب ) 56فضائل (ال. وا

)23(. 
ارقطين يف فضا3( حابة () أخرجه ا ي قبله ()71ئل الصَّ ي قبله ( )53، وا  .)57، وا
ارقطين يف الفضائل (13/67) تاريخ دمشق4( احلسن. )، عن احلسن بن 54. وأخرجه ا

ور نسبته إىل احلسن ووهم من ، عن عبد اهللا بن احلسن. 302 – 301/ 2تارخيه: يف  يوا
 بن احلسن بن يلع.
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 يقولبن حسن  حسن سمعت رواية أخرى قال فضيل بن مرزوق : و
 وأرجلكم أيديكم جقطعن منكم اهللا أمكن لنئ واهللا :الرافضة من لرجل

  .)1(توبة لكم قبلن وال ،خالف من

  هـ)145( إبراهيم بن الحسن بن الحسن

 بن املغرية يلعَّ  دخل :قال احلسن بن إبراهيم عن مرزوق بن ليفضوروى 
 من فذكر ،صىل اهللا عليه وآ وسلم اهللا برسول هبَّ شَ أ وكنت شاب ناأو سعيد
 ..اهللا عدو يا :فقلت ؛فلعنهما وعمر بكر أبا ذكر ثم ،يفَّ  ملهأو وشبيه قرابيت
  .)2(لسانه دلعأ ح خنقا فخنقته :قال !؟عندي

  هـ)145هللا النفس الزكية (اإلمام محمد بن عبد 

قال : أتاه قوم من  ،عن حممد بن عبد اهللا بن احلسن ،حبيب األسديروى 
فقال: انظر إىل  ،فاحكفت إيل ،وعمر بـكرفسألوه عن أ  ،رةـأهل الكوفة واجلزي

بن أ هلما عندي أفضل من يلع  !!وعمر بـكرأهل بالدك يسألوىي عن أ 
  .)3(ر اهللا عنه طالب

ولكن اجلزم بأن اإلمام ، اإلمام يلعوقد تقدم حنوه عن ، هكذا روي
؛ ألن حيتاج إىل تثبتوعمر بل يلع  بـكرل أ ييعتقد تفضاكن اجفس الزكية 

  ما يروى عنه من خطب ومقاالت تدل بل خالف ذلك. 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .13/67) تاريخ دمشق 1(
تالميذ اإلمام زيد، (ترمجة املغرية بن سعيد). وفضيل بن مرزوق من  6/76) لسان املزيان 2(

 .واحلسن بن احلسن ، وروى  مسلم واألربعة
حابة (اخل) أخرج 3( ارقطين يف فضائل الصَّ  .4/180) . والعقييل 52رب ا
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عنه من انتقاد الطريقة اليت تمت بها بيعة لك واحد من  يوأما ما رو
فنظر يلع لتين قبل نظره جفسه؛ فوجد حقه ال ينال إال «، فقال: اخللفاء

بالسيف املشهور، وتذكر ما هو به من حديث عهد جباهلية، فكره أن يرضب 
بعضهم ببعض فيكون يف ذلك ترك األلفة. فأو بها أبو بـكر إىل عمر عن 
غري شورى، فقام بها عمر وعمل يف الوالية بغري عمل صاحبه، وليس بيده فيها 

د من رسول اهللا صىل اهللا عليه وآ وسلم  وال تأويل من كتاب اهللا، إال عه
رأي توخاه هو فيه مفارق لرأي صاحبه؛ فجعلها بني ستة، ووضع عليهم أمراء 
أمرهم إن هم اختلفوا أن يقتلوا األقل من الفئتني، وصغروا من أمرهم ما عظم 

ً لوالة السوء، وسدت عليهم أبواب  احكوبة، واشتملت عليهم اهللا، وصاروا سببا
  .)1(»اجار بما فيها، واهللا جل ثناؤه باملرصاد

واكن معناه: أنه حكم بل اخللفاء باجار،  فهو رأي ال  ،إن صح عنهذا هو
ً ، وال يتحمل مجيع الزيدية تبعته، وال جيب موافقته ، واكحث   نراه صوابا

  عن عذر أو من االحتجاج به .

ـادقاإلمام  ي (جعف الصَّ   هـ)148ر بن محمد بن ع

ـادق ر اهللا عنهاإلمام جعفر بن حممد  من رموز أهل اكيت  الصَّ
، عليه يف حياته وبعد وفاته باحكََّقوُّل -كأبيه وجده  - وسلفهم الصالح وقد ابتيل 

 ً حابة، يف خصوصا ً بل بيان موقفه مسأليت اإلمامة والصَّ لك اكن حريصا
 اكن شديد املحبة أل«بن محزة: حيىي ح قال اإلمام ، بعبارات قوية وواضحة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :. 297 ) ونصه يف جمموع السيد محيدان1(
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  .)1(»عنه خلق عظيم أنه اكن يرتحم عليهما ىوقد رو، وعمر بـكر
، و حيىي بن احلسني، واإلمام املهدي، والقر، ذكره لك من اإلمام حيىيو

، وجاء عنه روايات كثرية مسندة ومرسلة .)2(من القائلني بالرتضية عن املشايخ
يديةلماء نقلها ع ه بعض  الزَّ يف كتبهم واستشهدوا بها بل براءته مما نسب إ

   :، منهاالغالة
يقول : ما أرجو  ،قال : سمعت جعفر بن حممد ،حفص بن غياثعن  -  1

ولقد و  ،مثله بـكرإال وأنا أرجو من شفاعة أ  ،من شفاعة يلع شيئا
: وأم أمه ،بـكرأم فروة بنت القاسم بن حممد بن أ يه أراد: أن أمه . )3(مرتني
  .بـكرالرمحن بن أ  بنت عبدأسماء 
أتاهم وهم  ،عبد اجلبار بن العباس اهلمدا : أن جعفر بن حممدوعن  - 2

فقال : إنكم إن شاء اهللا من صال أهل ، يريدون أن يرحتلوا من املدينة
 ،فأنا منه بريء، م مفرتض الطاعةمن زعم أ إماأن  :مرصكم ؛ فأبلغوهم عين

  .)4(فأنا منه بريء، وعمر بـكرومن زعم أ أبرأ من أ 
 ،وعمر بـكرقال : سألت جعفرا عن أىب  ،بن  احلسن بن صالحوعن  - 3

قلت : لعلك تقول هذا تقية قال : أنا إذا من  .فقال: أبرأ ممن ذكرهما إال خبري
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سيق ـ خمطوط. ) احكحقيق يف اإلكفار واحكف1(
رر الفرائد)ـ خمطوطات. 2(  ) أنظر: (الشامل اجلزء الرابع)، (منهاج املتقني)، (ا
ارقطين يف 3( فضائل ال) استشهد به اإلمام حيىي يف (احكحقيق) والقر يف (املنهاج)، وأخرجه ا

)30.( 
يليم يف (القواعد) ـ 221العن يف (اإلرشاد) لك من ) استشهد به 4( خمطوط. وأخرجه ، وا

ارقطين (  ) .65ا
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  .)1(صىل اهللا عليه وآ وسلموال ناحكين شفاعة حممد  ،املرشكني
قال : دخلت بل جعفر بن حممد أعوده وهو  ،عن سالم بن أ حفصةو - 4

امهلل إن اكن يف  ،وعمر وأتوالهما بـكرفقال : امهلل إ أحب أبا ، مريض
اإلمام . وتقدم حنوه عن )2(يوم القيامة حممد ي غري هذا فال تنالين شفاعةـنفس

  اكاقر.حممد 
أيسب  ،قال : قال يل جعفر بن حممد: يا سالم ،سالم بن أ حفصةوعن  - 5

ال ناحكين شفاعة حممد يوم القيامة إن لم أكن  ،جدي بـكرالرجل جده؟ أبو 
   .)3(أتوالهما وأبرأ من عدوهما

قال : اكن يل جار يزعم أن جعفر بن  ،عن أبيه ،زهري بن معاويةوعن  - 6
وعمر قال : فغدوت بل جعفر بن حممد فقلت  : إن  بـكرحممد يتربأ من أ 

الصديق وعمر فما تقول ؟ فقال : برئ اهللا  بـكريل جارا يزعم أنك تتربأ من أ 
الصديق ولقد  بـكرإ أرجو أن ينفعين اهللا بقرابيت من أىب  ،من جارك

 فأوصيت فيها إىل خايل عبد الرمحن بن القاسم بن حممد بن أ ،اشتكيت شاكة
 .)4(بـكر

قال : إن اخلبثاء  ،عن جعفر بن حممد ،حيىي بن سليم الطائيفوعن  - 7
اي بـكرمن أهل العراق يزعمون أنا نقع يف أ    .)5(وعمر وهما وا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حابة (1( ارقطين يف فضائل الصَّ  ) .67، 64) أخرجه ا
ين يف (املعراج ) . وأخرجه (2( ) واإلمام عز ا يباج الو  ).28) استشهد به اإلمام حيىي يف (ا
حابة (3( ارقطين يف فضائل الصَّ  ) .29) أخرجه ا
حابة4( ارقطين يف فضائل الصَّ  ) .34( ) أخرجه ا
حابة (5( ارقطين يف فضائل الصَّ  ).74) أخرجه ا
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يقول : برئ  ،قال : سمعت جعفر بن حممد ،عمرو بن قيس املالوعن  -  8
  .)1(وعمر بـكراهللا ممن تربأ من أ 

ئل عن أ سُ قد و ،قال : سمعت جعفر بن حممد ،سديرحنان بن وعن  -  9
  .)2(اجلنَّـةقد أكال من ثمار  ،فقال : إنك تسألين عن رجلني ،وعمر ،بـكر

قال اإلمام حيىي بن محزة معقبا بل هذه الروايات: فأين هذا من هذيان 
وماكفئهم بل ما كذبوه ، الروافض واجلارودية؟! فاهللا حسبهم بل ما قالوه

  )3(هونقلو
الئل): أن جعفر بن  العـالَّمةونقل  حيىي بن احلسني عن كتاب (توضيح ا

 بـكرأن يقولوا يف أ بل  صىل اهللا عليه وآ وسلمحممد قال: أمجع آل حممد 
  اكاقر. اإلمام . وقد تقدم مثل هذا عن )4(وعمر أحسن القول

  هـ)199اإلمام محمد بن إبراهيم طباطبا (

ين اكنوا حمل احرتام املسلمني بل اختالف توجهاتهم،  يدية ا من أئمة الزَّ
ين يأتمون بأ ه واكن ممن بايع وعمر وعثمان:  بـكرمن أعالم أهل احلديث ا

وعبد اهللا بن ، وأبو نعيم الفضل بن دكني ،بنا أ شيبةاوعثمان  بـكرأبو 
  وغريهم.  ،علقمة

وهو من  -حيىي بن آدم أن  اجلامع الاكيِف)جاء يف (وعن موقفه من اخللفاء 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حابة (1( ارقطين يف فضائل الصَّ  ) .63) أخرجه ا
حابة (2( ارقطين يف فضائل الصَّ  ) .75) أخرجه ا
، يف رشح الكم الو3( يباج الو  . )152خطبة ( ) ا
 .190) نقله عنه حيىي بن احلسني بن القاسم يف اإليضاح 4(
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بايع اإلمام  -مشاهري املحدثني  بن إسماعيل طباطبا  حممد بن إبراهيمجاء 
يباج ً  ،ا : أبايعك بل ما بايع بن آدم قال حيىي. فاشرتط عليه حممد رشوطا

قال   .بن عفان عثمان صىل اهللا عليه وآ وسلمرسول اهللا  عليه أصحاُب 
وإن شئت فال  ،وإن شئت بل ما تقول ،كل شئت فبايع بل ما أقول حممد: إن

فقال   ،فقال  حيىي: ما استطعت ،فبايعه حيىي واشرتط عليه حممد. تبايع
  .)1(حممد: هذا قد استثناه لك القرآن
احكفاهم واملودة اليت اكنت بني أئمة أهل اكيت و هذا داللة بل مستوى 

اكن اإلمام ابن طباطبا يذهب إىل رأي الروافض ملا قبلوه وأئمة أهل السنة ، ولو 
  .هلم وارتضوه إماماً 

  الثـرن الثـلقا

  ه)246اإلمام القاسم بن إبراهيم الرس (

هو جد اإلمام اهلادي حيىي بن احلسني، ومن أبرز أئمة الزيدية، وأحد 
  املراجع املعتربين يف الفكر والفقه.

 أن اإلمام القاسم بن يِن يْ قَ احلُ اهلادي  روى اإلمامو موقفه من اخللفاء 
حابةعن ل ئس ،إبراهيم ين تصدروا للخالفة الصَّ وعمر  بـكريعين أبا  ،ا
مَّةٌ  تِلَْك ﴿ تعاىل:اهللا  أجاب بقولف ،وعثمان

ُ
 َما َولَُكمْ  َكَسَبْت  َما لََها َخلَْت  َقدْ  أ

لُونَ  َوَال  َكَسبُْتمْ 
َ
ا تُْسأ لك ومن هذه الرواية استنتج  .)2(]134اكقرة/[﴾َفْعَملُونَ  اَكنُوا َقمَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 امع الاكيف ـ خمطوط ـ كتاب السري، مسألة : كيف تكون اكيعة؟) اجل1(
  .71 املحيل ) حماسن األزهار للشهيد محيد2(
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لم يكن يسب وال أنه القر العالمة من اإلمام حيىي واإلمام املهدي و
  )1(يرت السب

ه حممد بن القاسم: عن قول اهللا عز وجل:وحينما  َ  لََقدْ ﴿ سأ و ِ  اهللا َر
َْت  ُفَبايُِعونََك  إِذْ  الُْمْؤِمننِيَ  َعنِ 

َ
َجَرةِ  حت نَْزَل  قُلُوبِِهمْ  يِف  َما َفَعلِمَ  الشَّ

َ
ِكيَنةَ  َفأ  َعلَْيِهمْ  السَّ

ثَاَنُهمْ 
َ
فقد  ،بايعه حتت الشجرة ،لك مؤمن زيك« :أجاب. ]18/ الفتح[ ﴾َقِريًبا َفْتًحا َوأ

و هذا إشارة إىل أنه ال يمانع  .)2(»ال رشيك سبحانه كما قال  ،ر اهللا عنه
اكنوا يف الراشدين اخللفاء أن معلوم و ،الرضوانمن الرتضية بل أصحاب بيعة 

  .مقدمتهم
يف احكقدم بل يلع  –ننكر أفعاهلم «قال: أنه  حيىي بن محزةروى اإلمام عنه و

ويت حبرضة رُ ة الروايذه هوذكر أن  .»وال نقول قول الرافضة فنفرط، ونسخط -
ً ترصحيواعترب ها املؤيد باهللا.   ةدال، واألذية والسببتحريم اإلمام القاسم  من ا

وهلذا رصح بأن قول الرافضة  ،اخللفاء بل سالمة األمر من جهته يف حق
ً جفسه ،إفراط وغلو ً وحقاً لقال به ،وليس يرتضيه مذهبا  ،ولو اكن صوابا

ي فاق به نظرا اوحاش ه أن يصدر من جهته ما ال ءبصريته اجافذة وورعه ا
  .)3(»يليق بذلك

أن اإلمام  :ما ذكر اإلمام أمحد بن سليمان ،اجلاروديةعنه ي وأشد ما يرو
ً بغر مرصالقاسم أقام  اكنت جا «وعمر فقال:  بـكرسألوه عن أ ، وأن أناسا

يقةٍ  يقٌة ابنة صدِّ ماتت ويه غضبانة عليهما، وحنن ذلضبون  ،أمٌّ صدِّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .خمطوطات –) احكحقيق . رشح القالئد . منهاج القر 1(
 .176مسائل القاسم مسألة رقم  2/613) جمموع القاسم بن إبراهيم 2(
 احككفري واحكفسيق لإلمام حيىي بن محزة. ) املعراج رشح املنهاج، نقال عن احكحقيق يف3(
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  .)1(»لغضبها
ف أ بكر تعبري عن استناكر ملوقكونه  -عند صحته  - ا ال يتجاوز ذوه

ً أنه  دل بل سب أو براءة.يوال من مرياث فاطمة،  عن مرياث ئل سحصوصا
تو وقد فَرق لك ما  إن رسول اهللا«فقال: صىل اهللا عليه وآ وسلم،  اجيب

نيا  ».يلع بن أ طالب بل أمته، ولم يرتك إال سـالحه، فأخذه يملك من ا
عن  لئسـأنه ح  ،والشيخني لم يكن مهتماً بما يروى من خصومة الزهراءو

أعطى فاطمة  صىل اهللا عليه وآ وسلم ُذكر أن رسول اهللا«(فدك)، فقـال: 
  . هكذا بصيغة احكمريض.)2(»فداكً 

  ه) 279اإلمام محمد بن القاسم الرس (

ً من االستشهاد بكالم ومواقف أ   بـكروجدت يف جمموع كتبه كثريا
دال بل عدم صحة الصالة خلف قال يف سياق استومن ذلك أنه  ،وعمر

ي خرج بل إمام حق:  من وجه احلجة ملن  -ن اإلمجاع قد ثبت إ«الفاسق ا
يف حكم اهللا  رأنه ال جيوز الصالة خلف أئمة اجلو -أنصف من نفسه 

ً  ،وحكم رسو  بـكرأن مجاعة لو خرجوا بل أ  وذلك أنهم قد أمجعوا مجيعا
أنه ال حيل ألهل تلك املدينة  ،غلبوا بل مدينةثم  ،من أهل القبلة باغني عليه
 ،وكذلك لو تغلبوا بل عدة مدن لم حيل هلم ذلك ،الصالة معهم واإلمام قائم

  .)3(»برتكهم الصالة معهم وأنهم لم يضيعوا فرضاً 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حقائق املعرفة ـ خمطوط.) 1(
  . القاسم بن حممد مسائل ،2/560 املجموع إبراهيم، بن القاسم اإلمام )2(
 كتاب رشح دخئم اإليمان. 320) جمموع كتب حممد بن القاسم 3(
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ن (   ه)298اإلمام الهادي يح بن الحس
فاء، وإنما تشري جممل الروايات عن اإلمام اهلادي إىل سالمة موقفه من اخلل

وسأبسط  ».احكوقف و الرتضية«من  عنهرجح ي مااختلف علماء الزيدية في
من، وحيظى بماكنة خاصةكونه الالكم فيما روي عنه   كبري أئمة الزيدية يف ا

  . عند أتباع املذهب الزيدي

 
، نهماخللفاء وير عسن الظن باستند من رأى أن اإلمام اهلادي اكن حي

  إىل عدة أمور:
حابةفضالء مزي اإلمام اهلادي أن  األمر األول:  املرتدين املنافقنيعن  الصَّ

، الطاعنني بل أهل بيته صىل اهللا عليه وآ وسلم املتمردين بل رسول اهللا
حابةنتقص أحداً من اوال « يف (رسالة  إىل أهل صنعاء):فقال   ،الصادقني الصَّ

وى آومن  ،أتو مجيع من هاجر، املؤمنات منهم واملؤمنني ،واحكابعني بإحسان
ومن سّبه استحراماً  ،فمن سبَّ مؤمناً عندي استحالًال فقد كفر ،منهم ونرص

و لك وقت  ،وال أسّب إالَّ من نقض العهد والعزيمة ،فقد ضل عندي وفسق
ين باجفاق تفرَّدوا ، هزيمة  صىل اهللا عليه وآ وسلم وبل الرسول ،من ا

وإ أستغفر اهللا ألمهات  ،وطعنوا اجرتأواوبل أهل بيته  ،مرة بعد مرة تمردوا
ين بل يقني ،املؤمنني نيا وهن من ا وأجعل لعنة اهللا  ،اللوا خرجن من ا

 .)1(»يستحققن من سائر اجاس أمجعني بل من تناوهلن بما ال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.146) املجموعة الفاخرة 1(  ، بتحقيق األستاذ يلع أمحد الراز
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والشك أن  »وى منهم ونرصآومن  ،مجيع من هاجر«فرصح بأنه يتو 
  ن يف مقدمتهم.ياخللفاء الراشد

 ً هذا رأس أئمة «: أمحد بن حيىي بل هذا الالكم قال اإلمام املهدي وتعليقا
ح بتو  العرتة وقِبْلةُ  حابة،أهل مذهبنا ُمرَصِّ فكيف يتوقف من يدين اهللا  الصَّ

  ».نه راضونحبب أهل اكيت واالهتداء بهديهم عن الرتضية عمن هم ع
 :  ».. الخوال أسّب إالَّ من نقض العهد والعزيمة«وأضاف: إنما يعين بقو

عليه  وهو سب يلع ،معاوية وأتباعه؛ إذ لم يكن طعٌن إال منه وأصحابه
وال اكن  ،وأما اخللفاء فلم يكن منهم إال احكعظيم ،بل رؤوس املنابر السالم

  ».وآ وسلمصىل اهللا عليه منهم تمّرد بل رسول اهللا 
 ويراخللفاء نه اكن يوايل أإىل  بعد حتليل لالكم اإلمام اهلاديوخلص 

عليه فوجب القطع بعد معرفة هذه اجلملة من الكمه بأنه : «، فقالعنهم
  .)1(»يوجب مواالتهم والرتضية عنهمالسالم 

ين بن احلسن من الكم اإلمام اهلادي السابق وكذلك فهم ، اإلمام عز ا
  .)2(الرتضية بل الشيخنياإلمام اهلادي:  رأيفذكر أن 

أن يف رواية ، فذكر: حيىي بن احلسـني بن القاسم العـالَّمةمثله رجح و
  .)3(للهادي الرتضية عنهم

 املعلوم من حال: «أن حيىي بن احلسن القرالكبري  العـالَّمةوقبلهم جزم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رر الفرائد يف رشح القالئد ) 1(  خمطوط . 291ـ 290ا
 ) املعراج رشح املنهاج ـ خمطوط.2(
  . 239) اإليضاح ملا خفا من االتفاق بل تعظيم صحابة املصطىف 3(
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حابةأنه ما اكن يكفر  اإلمام اهلادي     .)1(»وال يفسقهم ،الصَّ
: فقد روى ، وعمر بـكرأنه خقب من جترأ بل سب أ  األمـر اخكــا

وعمر يف مدة  بـكرأن قوماً من أهل صنعاء سبوا أبا  )2(أمحد بن سعيد الربعا
صىل اهللا واستدل بل ذلك بأن رسول اهللا  ،فأمر جبتهم ،والية اإلمام اهلادي

حابةلعن من سب  عليه وآ وسلم   .)3(الصَّ
ي رواه اإلمام يلع بن  ويبدو أن اإلمام اهلادي عمل بموجب احلديث ا

 من «: صىل اهللا عليه وآ وسلم اهللا رسول قال: قال ،مو الرضا عن يلع
أما استدال بأن رسول اهللا لعن  .)4(»ُجت نيب صاحب سب ومن، قُتل نبيا سب

حابة، من سب    .ِذكره ، تقدمحديث من رواية ابن عباسجاء يف فالصَّ
صىل أحاكم رشعية بل روايات عن اجيب يف أنه اعتمد  األمـر اخكـالث:
فلو اكن أحد منهم ، من طريق اخللفاء الراشدينوردت  اهللا عليه وآ وسلم

جيعله واسطة بينه وبني لم ساقط العدالة يف نظره لم يأخذ بما جاء من طريقه و
  املرشع.

وكيف يؤثر عنه «تساءل:  نيحزة اإلمام حيىي بن مح هأشار إهذا ما و
حابة، الطعن يف  ، وكتابه (األحاكم) مشحون باالحتجاج بالرواية عن القومالصَّ

ملا اكن هنالك معىن ، قهمرهم أو فسَّ وأقضيتهم وأحاكمهم؟! فلو اكن قد كفَّ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، اجلزء اخكا ـ خمطوط.1(   ) منهاج املتقني، للقر
، من العلماء األعالم، ق ) القا2( ال السيد إبراهيم الوزير أمحد بن سعيد الربعا أو الرحيا

  يف حاشية اهلداية، اكن من قضاة املنصور عبد اهللا بن محزة. 
 ، واملستطاب خمطوط، ترمجة أمحد بن سعيد.297) قواعد عقائد آل حممد ـ خمطوط 3(
 وقد تقدم خترجيه. ) صحيفة اإلمام يلع بن مو الرضا (اكاب العارش).4(
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  .)1(»لالحتجاج بأقواهلم
فقد وصفهم ، اكن شديد الرصامة »الرافضة«أن موقفه من  األمـر الرابـع:

، ال يُلتفت إىل ما هم عليه من املقال ،ضال حزب«يف كتاب (األحاكم) بأنهم: 
 بل فهم ،واملحال والفسوق بالكذب والقول ،يغالواإل فرالكُ  من عليه هم ملا

  .»خمالفون أفعاهلم لك يف وهلما، اكذبون أمر لك يف ورسو اهللا
 حممد وعماي أ حدثين ما وفيهم« قال: ،وبعد أن أطال يف ذكر مساوئهم

 احلسن بن براهيمإ جده عن أبيه عن براهيمإ بن سماالق أبيهم عن واحلسن
 طالب أ بن يلع أبيهم عن طالب أ بن يلع بن احلسن جده عن أبيه عن

 يلع يا«: قال أنه صىل اهللا عليه وآ وسلم اجيب عن السالم وعليهم عليه
 أدركتهم فإن الرافضة هلم: يقال، به يعرفون نزب هلم قوم الزمان آخر يف يكون
  .)2(»"مرشكون فإنهم اهللا قتلهم فاقتلهم

 من املعا لك يف للحق خمالفة ذمةرِشْ «: وصفهم بأنهمو موضع آخر  
  .)3(»الرافضة ماميةاإل هذه ويه والسنة الكتاب

ة د الزيدية قوواشتهر عن راف وإىل اهللا أبرأ من لك « :يف كتبه األصو
  .)4(»ومن لك حروري ناصيب ،غوي

، سماتهمأفاكرهم وتعين الرباءة من أبرز  »الرافضة«وال شك أن الرباءة من 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ خمطوط.، وهو يف اجلزء الرابع من الشامل 48بل السالمة اطواق احلمامة يف محل الصحابة ) 1(
، وذكر شواهدها وما قيل عنها ،ختريج هذه الروايةوسيأ . 455ـ  1/454) كتاب األحاكم 2(

 . عند ذكر الفرق بني الزيدية والرافضة
 .1/445) كتاب األحاكم 3(
.، بتحقيق األستاذ يلع أمحد 146) املجموعة الفاخرة 4(  الراز
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ي اكن من إحدى نتاجئه تطاوهلم بل كبار ، اكلغلو يف أهل اكيت حابةا  الصَّ
  رضوان اهللا عليهم.

أن اإلمام اهلادي اكن يتو دل بل فمجموع هذه اجصوص والشواهد ت
حابة، جممل  وال جيزم فيهم بكفر أو فسق أو ، نيبمن فيهم اخللفاء الراشدالصَّ
وذلية ما يذكر عنه أنه اكن خيطئ املتقدمني بل اإلمام يلع باعتباره ، سباب

(تثبيت إمامة يف  رسالة كما أوضح ذلك يف ، اكن األو باخلالفة من غريه
  اإلمام يلع).
أن اإلمام اهلادي اكن يميل إىل احكوقف عن الوالء  بعض الزيديةورجح 

ن اإلمام عبد اهللا بن محزة أ«السيد اهلادي بن إبراهيم الوزير: ، فذكر والرباء
ي و -وقال  - ،أكرث من االحتجاج بل وجوب احكوقف يف أمر القوم هو ا

  .)1(»عليه السالم قدمنا من الكم اهلادي
م اهلادي يدل بل أنه متوقف عن اإلمام حيىي بن محزة: أن الكذكر و

  .)2(كفار واحكفسيقالرتضية والرتحم واال
ه  يليم: حممد بن احلسن  العـالَّمةوهو ما أشار إ ن مذهب إ«بقو ا

يديةسادات  رية وأتباعهم ، من العرتة الزكية الزَّ بل مذهب مجيع الطهرة من ا
، قف يف أمر الشيخني: احكو -دون من تسىم باسمهم وليس منهم  -وأشياعهم 

ويظهرون حمبتهما ، بل بعضهم يرون مواالتهما وخيطئون من تربأ منهما
  .)3(»وفضلهما
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) تلقيح األكاب رشح أبيات اللباب ـ خمطوط .1(
ين، اجلزء الرابع ـ خمطوط.2(   ) الشامل يف أصول ا
 290) قواعد عقائد آل حممد ـ خمطوط 3(
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يديةص علماء لُ وهكذا خَ  أو  ،إىل تزنيه اإلمام اهلادي عن أي سباب الزَّ
، أن موقفه مرتدد بني الرتضية واحكوقفمؤكدين ، أحاكم بالكفر والفسق

  .ودين ورعما عرف عنه من وذلك أشبه ب

 
خيتلف عن  الأن موقف اإلمام اهلادي  )1(ديونواجلارزعم كعادتهم 

ردوا أوحشدوا إلثبات ذلك ما أمكنهم من االستدالل، و، مواقفهم جتاه اخللفاء
حابة، تقديم اإلمام يلع بل سائر يف أقوا  انب إىل ج، ذلكبل به وما احتج الصَّ
ًال بل السخط والرباءة.، ومن أخروه أخريهانتقاد    واعتربوا ذلك د

ه من  -عنه  وإن اكن معروفاً  -ذلك بيد أن  ء مما ذهبوا إ ال يدل بل 
فقد تقدم حنو ذلك عن اإلمام  ،م بكفر أو فسق والعياذ باهللاـأو احلك، الرباءة

واالعرتاض بل بعض املواقف السباب،  :الفريق بنينا بيَّ و ،واإلمام زيديلع 
 هوتذمراهلادي من سخط زعمون يبل ما  -دل اجلاروديون و يست .واحكرصفات

  أمران: ب -

ي مقدمة  - أ    األحكام كتاب ما جاء 
صىل اهللا فمن أنكر أن يكون يلع أو اجاس بمقام الرسول «ولفظه: 

وأبطل قول  ،والطولكرام فقد رد كتاب اهللا ذي اجلالل واإل ،عليه وآ وسلم
وأخرج هارون من أمر  ،وخالف يف ذلك ما نطق به الكتاب املبني ،رب العاملني

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجلارديون: مجاعة من الزيدية ينسبون إىل أ اجلارود يف مسألة اإلمامة يأ الالكم يف ) 1(

  .تعريفهم 
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وأبطل ما  ،يف قو صىل اهللا عليه وآ وسلموأكذب رسول اهللا  ،مو لكه
فالبد أن يكون من كذب بهذين املعنيني يف دين  ،حكم به يف أمري املؤمنني

 ً   .)1(»اكفراوعند مجيع املسلمني  ،اهللا فاجرا
وجا بل هذا الالكم مالحظات، منها ما يرجع إىل نسبته إىل اإلمام اهلادي، 

  ومنها ما يرجع إىل تفسريه. 
فمصدره الوحيد هو ابن أ حرصة، يف أول نسخته اليت  أما نسبة الالكم،

قال حيىي بن «من كتاب (األحاكم)، وكرر يف أول لك باب منها:  مجعها ورتبها
جتوز يف صياغتها ابن أ حريصة  أن. وا يبدو يل »صلوات اهللا عليهاحلسني 

  يدلل بل ذلك أمور: بل أساس أنها من أفاكر اإلمام اهلادي،
ينأن صناعة مقدم -  1 لم يكن  ،فقهمن كتب الب اكتيف  ،ة يف أصول ا

وقد نقل ابن أ حريصة نفسه عن  ألوفا عند الزيدية، يف القرن اخكالث.م
، كتابا نضع نأ فرأينا«ي يف تلك املقدمة أنه قال: اهلاد  ما أصول فيه مستق

ه حيتاج  عمل ،وآ عليه اهللا صىل الرسول به جاء مما واحلرام، احلالل من إ
: »ذكرنا من عليه ويتلك به  وإ«. وأسلوب كتابة تلك املقدمة يتناىف مع قو

 االبواب خالل يف نادة مواضعها وعن متفرقة، أبوابا الكتاب هذا يف وجدت
  .»مرتبة غري هلا املشالكة غري

اح كتاب (األحاكم) اك العباس احلسين، وتلميذه يلع بن بالل أن رُشَّ  -  2
 فلم يذكروا شيئاً  ،الالكري اعتمدا نسخة (األحاكم) قبل ترتيب بن أ حريصة

  .برشح أو تفسري ا، ولم يتناولوهعن تلك املقدمة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .38/ 1) األحاكم 1(
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شخص مغمور ولم يكن  )،يلع بن أمحدأن ابن أ حرصة (واسمه:  -  3
فبالعودة إىل مقدمة  كما يتوهم اكعض ..  من أصحاب اهلادي وال معارصاً 

 أمحد بن احلسنحاكم جند أن ابن أ حريصة روي كتاب (األحاكم) عن: األ
 ف،يوس بن الفتح بن حممد بلسمعه ، والضهري الضهري حممد بن يوسف بن

وهذا يعين أنه  .اهلادي حيىي بن حممد املرت اإلمام بل سمعه الفتح بن وحممد
  إنما يروي عن اهلادي بثالث وسائط.
، أن )مطلع اكدورذكر يف (ابن ا الرجال وأشف ما جاء يف احكعريف به أن 

من ابن أ حريصة  أن :قرأ يف بعض الكتب، شخصاً يلقب بأ الغمر
ً لم يذكر مصدرها، وعند رجوعنا اووأصحاب اهلادي  ه أشعارا ه. ثم نسب إ

  اً.لسرية اهلادي لم جند  ذكر
ف به، وإنما يعتمد بعض أن يعرِّ ابن أ حريصة  حد ممن ذكرأولم يتمكن 

وبل عن نفسه يف مقدمة كتاب (األحاكم). هو أصحابنا يف ترمجته بل ما ذكره 
فال قيمة فهو جمهول العني، جمهول الزمان، جمهول الرواية، جمهول العدالة. هذا 

تلك وجهاحكه . بل أن روايته مما لم يوافقه عليه غريه ملا نسب إىل اإلمام اهلادي
قد روي من غري ألنه  ،إىل اهلاديمجلة ال تطعن يف نسبة كتاب (األحاكم) 

  .تهطريقه، دون مقدم
لقد وجدت يف كتب : «قال حممد بن اهلاديى ـاإلمام املرتضأن  -  4

ً عليه )حاكماأل( ً مزيدا ، اليت وضع اهلادي إىل احلق صلوات اهللا عليه بابا
ه ً إ ً ، ما وضعه قط، منسوبا ً رمحة اهللا عليه بابا خر موضوخً آووجد هو أيضا

ه لم يضعه ً إ فما ، فهذا ومثله كثري ،اهللا يعمل فيه بعض من ال يتيق ،منسوبا
ً متبعون لكتاب اهللا وسنة رسو ، وجدتم من ذلك فليس منا صىل ألنا مجيعا
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بل ذلك ، لك تناقض وال تفاوت وال نقصانذوليس يف  ،اهللا عليه وآ وسلم
  .)1(»تلف بأحق احلقائق وأبني اكيانؤم

عند اجظر يف العبارات املنسوب إىل اهلاي، فإننا  وأما معىن هذا الالكم
من أن: من لم يؤمن  - بل ما يريد اجلاروديون د أن محلها جن، هاملذكورة في

 ،بإمامة يلع بعد رسول اهللا صىل اهللا عليه وآ وسلم، فهو منكر للقرآن والسنة
من اجلهل واحكعصب ما نزنه اإلمام اهلادي فيه  - كم بكفره مجيع املسلمنيحي

ين؛ أل عنه، ح املعلوم ن ح وإن اكن يرى أن إمامة اإلمام يلع من أصول ا
أن أكرث املسلمني ال يؤمنون بأولوية اإلمام يلع، فضًال عن ى صغار الطلبة 

وهذا مما  ،حكمهم بتخطئة من تقدمه، فضًال عن أن حيكموا بكفره أو فسقه
  .بأن املسلمني أمجعوا عليهال جيهله اإلمام اهلادي، فكيف يقطع 

ولم يذكر ، اإليمان بدونهايف كثري من كتبه: األصول اليت ال يتم ذكر قد و
 ،فر من تقدمه فيهاكُ ولم يرش إىل ، فيها وجوب اإليمان بتقديم يلع يف اخلالفة

قال بعد ذكر ف ،بل وجدناه يغلظ يف الرد بل اخلوارج حككفريهم أهل القبلة
فبهذه اآليات وحنوها علمنا أن فسقة قومنا من أهل الصالة «مجلة من اآليات: 

ين يشهدون بل أهل ليسوا بكفار، وهذا  تكذيب للخوارج املارقة ا
احكوحيد واإلقرار من أهل القبلة إذا أصابوا كبرية من الكبائر أنهم كفار باهللا 

هذا  .)2(»العظيم، خارجون من قبلة اإلسالم، فنعوذ باهللا من جهلهم وضالهلم
  مع أن اخلوارج لم يرفضوا إمامة اإلمام يلع فحسب، بل وقاتلوه وكفروه.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .366) مسائل عبد اهللا بن احلسن، سؤال 1(
  .جمموع كتب اهلادي (كتاب املزنلة بني املزنحكني) )2(
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حممول : «، فرأى أنهم يستسغ اإلمام حيىي بن محزة ما جاء يف تلك املقدمةول
من كنت «بل من أنكر أن يكون رسول اهللا صىل اهللا عليه وآ وسلم قال: 

:  »مواله فعيل مواله وإنما «واضاف:  .»أنت مين بمزنلة هارون من مو«وقو
فألن ظاهر الكمه  :أما األول وجب محل الكم حيىي بل ما ذكرناه ألمرين:

ء من هذا وال عن غريه من  يوجب إكفارهم وردتهم، ولم يؤثر عن حيىي 
مشحون  )األحاكم(وأما اخكا فألن كتاب  أكابر أهل اكيت أصال.

هم يف أمور  باالحتجاج برواية القوم وأقضيتهم وأحاكمهم والرجوع إ
جاج بأقواهلم احلوادث؛ ولو اكنوا كفارا أو فساقا لاكن ال معىن لالحت

  .)1(»وأقضيتهم
 : وأما ما روي عن اهلادي عليه «وقال العالمة حيىي بن احلسن القر

بل أمري املؤمنني فقد كذب اهللا اجص أنكر من من أن  )األحاكم(السالم يف 
، ومن كذب اهللا ورسو فقد كفر من أنكر ورود هذه  :فمعناه ..ورسو

 : .. ﴿اجصوص ويه قو كم اهللا ورسو اآلية، وقو صىل اهللا عليه  ﴾إنما و
اخلرب، وكذلك خرب املزنلة، فمن زعم أن هذا لم  »  من كنت مواله..«وآ وسلم: 

من أنكر دالحكها بل اإلمامة؛ ألن املعلوم من  :وليس املراد .فهو مكذب ،يرد
ف يقطع وكي ،حا عليه السالم أنه ما اكن يكفر الصحابة وال يفسقهم

   .)2(»عليهم باإلكفار ملجرد اخلطأ يف مسألة قطعية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .48أطواق احلمامة يف محل الصحابة بل السالمة ص  )1(
) الالكم يف أحوال األئمة يف حق الصحابة ر اهللا عنهم أمجعنيمنهاج املتقني اجلزء اخكا ( )2(

  .خمطوط
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ين بن احلسن يف (املعراجوافقه و   .)1( ) واستحسن الكمهاإلمام عز ا
، واستنتج من الكم أمحد بن حيىي قال اإلمام املهديمثل الكم القر و

ذنبوا ذنباً وهم يظنونه غري ذنب أأن املؤمنني إذا « للهادي يف كتاب (اجلملة): 
لشبهة فإنه ال جيوز ترك حمبتهم، وإجراء حكم املؤمنني عليهم.. ثم قال: 

يوجب عليه السالم  فوجب القطع بعد معرفة هذه اجلملة من الكمه بأنه
  .)2(»مواالتهم والرتضية عنهم

 -بل فرض صحته عنه  -م الكالويمكن أن نضيف إىل ما ذكر األئمة: أن 
ال عن ثبوت احلق يف املستفادة من جممل األدلة، اإلمام يلع  عن أولوية جاء

وعمر لم ينكرا أن علياً اكن يتمتع بمؤهالت جتعله أهًال  بـكروأبو  .اخلالفة
  سياسية واجتماعية.ولكن األمر ذهب إىل غريه ألسباب ، للخالفة

لم يكن  بـكرإن أبا : «إىل القول اإلمام عبد اهللا بن محزةوهذا ما دفع 
 ، ينكر رشف بيته وال علو صيته، وأنه من الرئاسة بمحل القطب من الر
ه الطري  وأنه يف علو رشفه بقرابة صىل اهللا عليه وآ وسلم حبيث ال ير إ

  .)3(»م إمامته رضورة لِ مما يدل بل أنه عَ  ذلكولكن ما يف  .وال غثاء السيل
أن الزيدية روى مؤر وهو من نرص بن مزاحم املنقري ويؤيد ذلك أن 

ً «اإلمام يلع قال:  فأنقذ به من صىل اهللا عليه وآ وسلم إن اهللا بعث حممدا
ه وقد  الضاللة، ونعش به من اهللكة، ومجع به بعد الفرقة، ثم قبضه اهللا إ

عمر،  بـكر، ثم استخلف أبو بـكرأدى ما عليه، ثم استخلف اجاس أبا 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: عند رشح الكم املنت السابق. خمطوطاملعراج رشح  )1(   .املنهاج اجلزء اخكا
رر الفرائد يف رشح القالئد 2(   خمطوط . 291ـ 290) ا
  .53 ص العقد اخكمني يف تبيني أحاكم األئمة اهلادين ورد شبه الروافض الغالني )3(
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ا األمر دوننا، وحنن  وأحسنا السرية، وعدال يف األمة، وقد وجدنا عليهما أن تو
آل الرسول وأحق باألمر، فغفرنا ذلك هلما، ثم و أمر اجاس عثمان فعمل 

ه ناس فقتلوه ، َسلَّم  ه. وهذا يدل بل أن)1(»بأشياء خبها اجاس عليه، فسار إ
  .باخلالفة وإن اكن يرى أنه أو

  كتاب: تثبيت اإلمامة   - ب 
تضمن هجوماً يإىل اإلمام اهلادي عنوان كتيب نسب  »تثبيت اإلمامة«

ً بل أ  م ـواحلك ،واللعن ،بلغ حد احكجريح والسباب ،وعمر بـكرشديدا
  بالضاللة والكفر والطغيان.

وهو ما استغله بعض اجلارودية حكربير موقفهم، واستبرش به بعض اإلمامية 
يدية، بعض نه أ شحكأييد مذهبهم يف اخللفاء. بل اضطرب يف وبىن كثري من الزَّ

ومن زيدية ، مواقف سلبية من اإلمام اهلادي خصوصاً  -يف ضوئه  -اجاس 
 ً من عموما   .)2(ا

، أجد أنين مضطر بتلك الرسالة اديمام اهلإلأن ال عالقة لورغم ثقيت ب
، وتشوه ما لم يقلاإلمام نسب إىل ح ال يُ ، ا يستأنس به اكاحثحكقديم م

ً عتمدمية بما ليس عندها، الزيد   يف ذلك مسلكني: ا
عدة من تفنيد نسبة الرسالة إىل اإلمام اهلادي، وذلك املسلك األول: 

  :  وجوه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .201) أخبار صفني 1(
من يف صحابة اجيب ) كما فعل الشيخ حممد عبد اهللا اإلمام يف كتابه 2( املسىم (طعون رافضة ا

  املؤتمن.
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املشهور عند علماء الزيدية، املذكور يف إجازاتهم، املروي  :األول
تثبيت إمامة «بأسانيدهم، اخكابت يف جمموع كتب اإلمام اهلادي، رسالة بعنوان: 

إن سأل سائل أو تعنت متعنت جاهل عن تثبيت إمامة «أوهلا: ، »اإلمام يلع
ضمن  ةويه مطبوع..» أمري املؤمنني يلع بن أ طالب رضوان اهللا عليه.

وموجودة يف النسخ املخطوطة. ويه عبارة عن  )،جمموع كتب اإلمام اهلادي(
 وآصىل اهللا عليه احتجاج بل أولوية اإلمام يلع باخلالفة بعد رسول اهللا 

ال للخلفاء وال  وليس فيها لعن وال طعن وال تكفري وال تفسيق، وسلم
  .لغريهم

احْلَْمُد ِهللا «أوهلا: مام اهلادي، فأما الرسالة املزعومة اليت ننيف ثبوتها عن اإل
يَن َكَفُروا بَِربِِّهْم  ِ

َّ لَُماِت َواجُّوَر ُعمَّ ا َمَواِت َواألرَض وََجَعَل الظُّ ِي َخلََق السَّ
َّ ا

ً  ،َفْعِدلُونَ  ّا حنمُده بل ما خّصنا به  ،ال نرُشك باهللا وال نّتخذ من دونه إهلاً وال و
ا عليه من  ،من نعمه نا من  ،واستنقذنا به من اهللكة برمحته ،طاعتهودجَّ وبرصَّ

  ». سبيل اّججاة..
ه عنوانهاها موضوعو ء فليس ، ال يتناول ما يشري إ تثبيت (عن فيها 

وعمر،  بـكرولكنها جمرد مقاطع متفرقة، خمصصة حكجريح أ  ،أصالً  )اإلمامة
ً من ألفه   بدع اخكالثة)(االستغاثة من يف كتاب يسىم:  مضامينها رأيت كثريا

". أجرى فيه سيًال )ه352سنة  املتو( الكو اإلمايممحد بن مو أيلع بن "
  .حتتاج إىل مراجعة وتثبتمن الشتائم واحكجريح، وضّمنه دخوى وتقوُّالت 

الرسالة اعتمد بل ذلك الكتاب بشلك تلك وأنا أعتقد أن من كتب 
، ألن بعض اجصوص متطابقة، وبعضها ً لم أجد  مصدر أسا   سواه. ا

:اخك تدل الكيفية اليت تسللت بها الرسالة إىل تراث اإلمام اهلادي أنها  ا
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ي يجُ  ُّساخ الكتب عرث بل ذلك اجص ظهر لبت من خارجه، فا أن أحد ن
، ولم يذكر مصدره كغريه مما ينقل يف حوايم )1(خمطوطةحامية فنقله يف 

يظن أنها رسالة يف (تثبيت اإلمامة)، وهو املخطوطات، مما جعل بعض القراء 
  اسم مشهور ملا اكن يكتبه املتقدمون يف مسألة اإلمامة.

ُّسخ الرسالة املشبوهة خبط خيتلف عن يدل بل ذلك  ما وجدناه بل بعض ن
. إضافة إىل االختالف »لعله كتاب تثبيت اإلمامة«خط األصل، مثل عبارة: 

ام زيد، كما يف خمطوطة سهيل بصعدة، يف نسبتها، فبعضهم نسبها إىل اإلم
كتور العمري ، حسب إفادة ا . وبعضهم نسبها )2(وأخرى يف املتحف الربيطا

. وبعضهم نسبها إىل احلسني بن )3(إىل اإلمام اهلادي كما يف نسخة األخفش
  .)4()2100القاسم، كما يف نسخة يف مكتبة اجلامع الكبري بصنعاء رقم (

وجودها ضمن جماميع كتب اإلمام اهلادي املتداولة  ويزيد األمر ريبة عدم
ه)، 648قديمة يعود تارخيها إىل (نسخة صورة لمنذ مئات السنني، فتينا 

، تضمنت مجيع رسائله املعروفة، وال )5(بمكتبة اجلامع الكبري بصنعاءأصلها 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .حوايم املخطوطة يه األوراق اكيضاء اليت توضع يف أول  املخطوطة وآخرها حلمايتها  )1(
مين يف املتحف الربيطانيي ص  )2(   .137عبد اهللا حسني العمري ، مصادر الرتاث ا
 حتقيقه للرسالة، وذكر أن األخفش انتىه ويه اليت اعتمد عليها السيد حممد رضا اجلاليل يف )3(

ربيع األّول سنة تسعة وتسعني وثالثمائة وألف  22عرص يوم االثنني املوافق «من نسخها  
  .».هجرية

ي شك يف أن احلسني بن  .1/247ذكر السيد أمحد احلسيين،  يف كتابه مؤلفات الزيدية  )4( و
كر.    القاسم هو من كتبها معتمداً بل كتاب (االستغاثة من بدع اخكالثة) السابق ا

ويه النسخة املعتمدة يف حتقيق (جمموع كتب اإلمام اهلادي) ويه يف مكتبة اجلامع رقم  )5(
 بن كتاب املجموع من كتب اإلمام اهلادي إىل احلق حيىي( ) "علم الكم" بعنوان38(

   احلسني ، وكتب يف آخرها: وكتب الفقري إىل ربه املعرتف خبطئه وذنبه إسماعيل بن يلع.
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وجود للرسالة املذكورة فيها، وكذلك سائر نسخ جمموع كتب اإلمام اهلادي يف 
كتبات اخلاصة، بينما جند تلك الرسالة ملحقة يف بعض خمطوطات كتاب امل

  (املنتخب).
جند تلك الرسالة يف كتب اإلجازات مسندة إىل اإلمام اهلادي، لم  :اخكالث

فأكرث كتب اإلجازات ِدقَّة وشموًال لم  ،احلال يف سائر كتبه ورسائله كما يه
شيخنا العالمة سمعت هد أ وأش. تَذكرها ضمن كتب اإلمام اهلادي ورسائله

ين املؤيدي  ينيف صحتها  -وهو من املهتمني بأسانيد الكتب وتوثيقها  -جمد ا
ء من إجازاته لكتب اإلمام )1(عن اإلمام اهلادي لك لم يذكرها يف  ، و

  .يف كتبه اهلادي، ولم ينقل عنها شيئاً 
يف القرن اكن حكلك الرسالة وجدت أن أول ظهور  ،حبث وتتبعبعد  :الرابع

من، وعلت فيه نربة  نالسابع، وهو القر ي تدفقت فيه كتب اإلمامية إىل ا ا
ين املتو (اجلارودية، فأدرج ا ضمن تلك الرسالة  ه)670حلسن بن بدر ا

قني) هكتاب واحكوثيق، وواضح من  يف اجقل، وهو معروف بتساهله (أنوار ا
من رواية اإلمامية وحشو اجلارودية، يه يده لكتابه أنه َحرش فيه ما وقعت ع

قني)  باهللا اعترب :أن احلافظ إبراهيم بن القاسم بن املؤيد ح  أنما يف (أنوار ا
يديةخارج عن منهج   ،ذكر فيه أشياء عجيبة«فقال: ، إىل منهج اإلمامية الزَّ

وغريهما من  ،املرت والر املوسويان هيميل فيه إىل ما يرجح، ومناقب مجة
عليه السالم  يلعاإلمام ني من أن اخلطأ من املتقدمني بل ينيرشاف احلساأل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .ه)1414اكن ذلك أثناء حتقييق كتاب (الغطمطم الزخار) منتصف خم ( )1(
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  .)1(»وأن اجص يف إمامته رصيح ،كبرية
يديةبعض علماء بل إن  ضمن ح شكك يف وجود حمتوى تلك الرسالة  الزَّ

قني)كتاب  اإلمام «ه): 822حيث قال السيد اهلادي بن إبراهيم (، (أنوار ا
قني) وال ترصيح فيه بسب  ين  كتاب (أنوار ا احلسن بن بدر ا

حابة هذا  أن«يستنتج  حيىي بن احلسنياملحقق  . وهذا ما جعل العـالَّمة)2(»الصَّ
أن ما يف النسخ من ذكر الكفر مدسوس عليه؛ ألن السيد اهلادي بل يدل 

ء من السب يف النسخ الصحيح ة وهو كما قال. ذكر أنه ال ترصيح فيه ب
قني) يف بعض القصائد من ذكر الكفر فهو  وأضاف: وما ذكر يف (أنوار ا

  .)3(»موضوع مدسوس
من نسخة مكتوبة سنة «نسخها ذكر عبد الرمحن األخفش أنه  :اخلامس

ه) كتب عليها خبطه ما 805(املتو وأن السيد صالح اجلالل   ،)ه782(
صّح يل سماعه بل ، ادي عليه السالمهذا كتاب تثبيت اإلمامة لله«لفظه: 

ين بن اهلادي بن حيىي ين املهدي ، الوا مجال ا ي صالح ا وأيضاً بل وا
  .». كتبه صالح بن اجلالل عفا اهللا عنهاجلنَّـةقّدس اهللا روحهما يف 

بل أن تلك الرسالة اكنت جمهولة، حيث لم تكن  -بوضوح  -وهذا يدل 
معنونة وال منسوبة ألحد، وأن السيد صالح اجلالل هو من كتب عليها خبطه 
أنها كتاب (تثبيت اإلمامة) وأنها لإلمام اهلادي، ختميناً منه واجتهاداً، ال يبعد 

قني)، إذا لو اكنت تلك الرسالة معروفة، ل اكنت أنه اعتمد فيه بل (أنوار ا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ين.1( يدية ـ اجلزء اخكالث : ترمجة احلسن بن بدر ا   ) طبقات الزَّ
  ـ خمطوط.بن إبراهيم الوزير  ، للهادي) كفاية القانع بمعرفة الصانع 2(
  .237نظر: اإليضاح ملا خفا ا) 3(
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معنونة ومنسوبة، وملا احتاج السيد صالح اجلالل إىل احكربع بكتابة عنوانها 
ه ال يدل بل نسبتها إىل اإلمام اهلادي.وختمني نسبتها   ، وكونه سمعها بل وا
أنه لم يذكرها أحد من علماء وأئمة الزيدية قبل احلسن بن بدر  :السادس

ين (القرن السابع) ولم ينقل عنها أحد مم ن تناولوا موضوع اإلمامة واخللفاء ا
خبالف رسائله   ،من علماء وأئمة الزيدية، ولم يشريوا إىل اسمها أو مضمونها

الرابع  :األخرى اليت ضلوا ينرشونها ويرشحونها وينقلون عنها طوال القرون
  واخلامس والسادس. 

ين من اجلارودية اكلسيد محيدان ، بل إن معارصي احلسن بن بدر ا
بل تتبع  محرصه، مع شدة عنها واولم ينقل، تلك الرسالة والم يذكر، سيمالقا

حابةبينما نقل عن رسائله األخرى يف ، بالشيخني أي الكم يندد واإلمامة  الصَّ
سنة وضوحاً، وإن وجد من نقل عن تلك الرسالة، فبعد  ما هو أبعد داللة وأقل

قني).670(   ه) أي بواسطة (أنوار ا
لرسالة ذلئبة عن تداول الزيدية، مستبعدة عن الرجوع لقد ضلت تلك ا

ها يف االستشهاد واجقل، مقطوعة من ذكر أي إسناد وإجازة، ح ظهرت  إ
م) 1993ِمْسِب=1413بل مشارف القرن اخلامس عرش اهلجري، وطبعت سنة (

ترمجًة كتبتُها الكتاب واعتمد نارش ، »املنتخب وكتاب الفنون«مع كتاب 
مما تسبب يف توهم  - جامع (املنتخب والفنون)  -ان الكو ملحمد بن سليم

ذلك خطأ و، أو أ أقررتها، اكعض أنين كنت بل معرفة بطباعة تلك الرسالة
أحببت احكنبيه عليه، فلست حمقق كتاب (املنتخب)، ولم أكن بل علم بنرش 

  .تلك الرسالة يف آخره، وأنا ال أؤمن بصحتها عن اإلمام اهلادي
، فأخدوا طباعتها منفردة، راقت تلك الرسالة كعض اإلماميةرشها وبعد ن
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أو إشارة إىل ما أثري حوهلا من إىل اإلمام اهلادي حتقيق يف نسبتها أد دون ب
  شكوك.

أن الرسالة املشبوهة تضمنت إحاالت تدل بل أن صاحبها ليس  :السابع
 : رسول اهللا صىل اهللا خرى تقول: أومأ أوفرقة «هو اإلمام اهلادي، مثل قو

ه ، وقال  عليه وآ إىل أمري املؤمنني يلع عليه السالم إيماء ودل عليه وأشار إ
مامة، واحتجت حبجج كثرية فيه أقاويل تشهد  بالعدالة ويستوجب بأقلها اإل

وليس لإلمام اهلادي كتاب احتج  ».وقد ذكرناها لك يف كتاب غري هذافيه، 
  .ال عليه، وأحفيه بل ما ذكر هنا

لة، واجظر يف مضمونها وما اشتملت احتليل حمتوى الرس املسلك الثاني:
  عليه من نصوص ودالالت:

ً عن ما هو م :أوالً  من أسلوب اإلمام  ألوفصياغة الرسالة خمتلف تماما
ً أو كتابني لإلمام اهلادي ،اهلادي يف مجيع كتبه ثم يقرأ تلك  ،فمن يقرأ كتابا

واستخدام  ،وأسلوب احكعبري ،حاً جلياً يف منهج الكتابةالرسالة جيد الفرق واض
كة يف احكعبري إىل درجة رِّ الغالب عليها الف، وح تركيب اجلُمل ،املصطلحات

ال يتصور معها متذوٌق للالكم العر أن لاكتبها معرفة باللغة العربية 
بها ً فيها،  ،وأسا ً مربزا أخطاء يف فقد اشتملت بل فضًال عن أن يكون خملا

، وخلت من ذلك السبك واستُعملت فيها املفردات العامية، ملصياغة اجلُ 
  واجلزالة املألوفة يف كتب اإلمام اهلادي.

ً من  تتضمن ثانياً:  بـكراإلسفاف والالكم القبيح، اكلقول أن أبا كثريا
ه نفسه أوقف تركة رسول اهللا صىل اهللا عليه وآ وسلم بل ه وو وو  ، و

 فيه يعيش الساعة تقوم أن إىل مؤبدا أوالدهم، وأوالد وأوالدهم أصحابه وبل
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كور به وُيركب!  اخلمور به ترُشب ، مغنما للفاسقني ويتخذونه الفاجرون، !  ا
  !! الرشور بل به ويستعان
 ً مستنكرة وغريبة مألوفة يف كتب اإلمامية وأنها اشتملت بل أفاكر  :ثاخكا

يدية،بل ثقافة    .كتب اإلمام اهلادي نفسهتتناقض مع ما هو ثابت يف  الزَّ
وأن علياً  ،القول بأن فاطمة الزهراء رُضبت بالسياطمن تلك االفاكر: 

 ً ه وأن أبا قحافة ، بـكربايع أبا  اقتيد ملبوبا تخىل عن  بـكرأبا نارض و
صيل عليها، ولكنه لم يعرف عيللاخلالفة  ، وأن عمر أراد نبش قرب فاطمة 

، وقد الغالةحشوية قصاص ماكن  إال يف روايات  وغري ذلك مما ال .ماكنه
وجدت معظمها يف كتاب (االستغاثة من بدع اخكالثة) أل القاسم الكو 

  . الراف
ال يغفل عن مثلها اإلمام  ،أحاكم رشعية غري صحيحةتضمنت  رابعاً:

ا اكفر بعد إيمانمثل القول: بأن القتَل ال جيُب إّال بل أحد  ،اهلادي  ،ثالثة: إمَّ
. ،أو زان بعد إحصان بل أنه أورد ذلك لالستدالل  أو قاتل اجفس بغري حقٍّ

بل كفر عمر بن اخلطاب ر اهللا عنه، وقد تقدم الكم اإلمام اهلادي 
ر أهل القبلة بذنب .   الرصيح بأنه ال يَُكفِّ

وال ح يف كتب جند هلا ذكر لم  ،تضمنت أحاديث شديدة الغرابة خامساً:
 :  عليه اهللا صىل اجيب عن بأحاديث ادعوه ما يف واحتجوا«املوضوخت، مثل قو

 ختتاروا نأل« :قال وسلم وآ عليه اهللا صىل اجيب أن زعموا:  منها: ،وآ
ا، عليكم أو أن من إيل أحب نفسكمأل  وإن جفسه اكن أحسن إن وا

 يغين مثل هذا، بأحاديث واحتجوا ».غدا لكم احلجة واكنت مين، اكن أساء
  .»ذكرها عن هذا ذكر
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وهذا ليس حديثاً ولم حيتج به أحد، بل إن ذكره بل هذا اجحو يدل بل أن 
املشهور من من أورده خيم رصف، وجاهل ال يعرف عما يتحدث. خصوصاً أن 

أنه يرتدد يف قبول روايات اآلحاد الصحيحة يف مسائل منهج اإلمام اهلادي 
فكيف يعتمد ما دونها يف  ،ك يف غري موضع من كتبهاكما رصح بذ ،الفروع

  ؟!مسائل الوالء والرباء
ً دسسا ً والعن اً أنها تضمنت سب :ا ً وطعن ا ً وتكفري ا  وعمر بـكرأل  اً رصحي ا

استنادا  ،خالف ذلك كما قدمنااإلمام اهلادي  ، واملعروف عنر اهللا عنها
  .إىل كتبه املشهورة

خاصة املهتمني بفكر اإلمام  -أئمة الزيدية املتقدمني أن وأضف إىل ذلك 
بل جتنب السب ة ئماألرووا إمجاع  -اهلادي ومنهجه اكإلمام املؤيد باهللا 

:  ،وأحاكم احككفري واحكفسيق بل  -ه) 749جزم اإلمام حيىي بن محزة (ح
ه من أكابر أهل لم يؤثر عن حيىي بن احلسني وال غري«أنه :  -سعة اطالعه 

  .)1(»اكيت تكفريا للصحابة
وهو من أكرث األئمة تتبعاً  -ه) 411( اهلاروىي وقبله ذكر اإلمام املؤيد باهللا

حابةلم أن أحداً من العرتة يسب يعما أنه : « - لالكم اإلمام اهلادي  . قاطعاً »الصَّ
  .)2(»من قال ذلك فقد كذب« :بأن

ال يمكن أحداً أن «فأكد أنه: ، ه)614زة (وأيد ذلك اإلمام عبد اهللا بن مح
 .)3(»يصحح دعواه بل أحد من سلفنا الصالح أنهم نالوا من املشايخ أو سبوهم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ين ـ خمطوط ـ اجلزء الرابع.1(  ) الشامل يف أصول ا
 ) عن تعليق الرشح.178) حوا الفصول (الفصل 2(
 .81) الرتمجان البن املظفر ـ خمطوط 3(
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  جاء ذلك يف معرض رده بل من زعم أن من الزيدية من يسب الصحابة.
كيف وبعضهم ، لفه اإلمام اهلادياوهم ال جيرؤن بل حاكية إمجاع خي

فمن  وخالف اإلمام اهلادي لم يكن إمجاخً!!، األمحريقول: لو أمجع األسود و
اكعيد أن جيهل مجيع أوحك األئمة ما ورد يف الرسالة املذكورة عن اإلمام 

بل إغفاهلا وجتاوزها مع  اأو يتواطؤو، وهم األكرث عناية بنصوصه، اهلادي
كروها وتأولوها. علمهم بها؟!   فلو اكنت موجودة 

بأن الرسالة املذكورة ال تمت إىل اإلمام اهلادي بصلة، رجح هذا لكه جيعلنا ن
وأنها جمرد ثرثرة دونها مؤرخ متحامل، ثم ُحرشت يف كتب اإلمام اهلادي دون 

  .يف شأنها دراسة وحتقيق
وهذا كثريا ما حيدث خصوصاً يف مسائل احكعصب، فكم يف كتب األئمة 

هم إ   ىل تثبت. وكبار العلماء من املسائل اليت حتتاج نسبتها إ

  رن الرابعـالق

ي اإلمام الناصر    ه)304األطروش (الحسن بن ع

ويكيف يف «فقال:  ،وعمر يف كتاب (البساط) باخلريين بـكر اأبوصف * 
ما أنزل عليه يف  ،من عقل وتدبر القرآن(يعين القول باإلحباط) بيان ذلك 

فَُّها يَا ﴿ بقو تعاىل: وعمر بـكراخلريين أ 
َ
ِينَ  ك َّ ْصَواتَُكمْ  تَْرَفُعوا َال  آَمُنوا ا

َ
 أ

َْهُروا َوَال  اجَّيِبِّ  َصْوِت  َفْوَق  ُ  جتَ نْ  ِكَْعٍض  َنْعِضُكمْ  َكَجْهرِ  بِالَْقْولِ  َ
َ
َْبَط  أ

َ
ْقَمالُُكمْ  حت

َ
 أ

ْغُتمْ 
َ
وعمر وإقرارهما  بـكر. فإذا اكن مثل عمل أىب ]2احلجرات/[ ﴾ تَْشُعُرونَ  َال  َوأ

ي هو إيمانهما حيبط ويبطل إذ صىل اهللا عليه رفعا أصواتهما فوق اجيب  اا
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  .)1(»فما يكون حال سواهما ،مع ماكنهما يف اإلسالم، وآ وسلم
 ،تأمحد بن حيىي املرواإلمام املهدي  ،بن محزةاإلمام حيىي روى * 

دي ـ: عناكن يقول عباداحب بن الصَّ أن  ،القرالعالمة حيىي بن احلسن و
  وعمر. بـكريعين: أبا  .)2(اـخبط اجارص الرتحم عليهم

ولم أصف « :يف آخر كتاب اإلمامةقال اجارص  أنالشيخ أمحد الكين ذكر * و
فع فضل أ  ةرادإما وصفت من اعرتاضهم هذا   ر اهللا عنه بكرمين 

وإ ملحب  واحلمد  ،صىل اهللا عليه وآ وسلمحقه وصحبته من رسول اهللا 
  .)3(»هللا تعاىل

 رسمع عم املؤيد باهللامن أصحاب فقهاء البعض روى القر أن و* 
ً ممن حرض جملس اجارص للحق  ً وسبعني شخصا الصو يقول: سمعت نيفا

ً عن الش يقولون: أمأل كفَّ ف ،ر اهللا عنهما ثم قال: ،خنيياجارص شيئا
هواكن  ،املستميل أن يكتب الرتضية لم ال «فزجره وقال:  ،اجارص ينظر إ

  .)4(»وعن أمثاهلما ،فإن مثل هذا العلم ال يؤثر إال عنهما ؟!تكتب الرتضية
اجارص يرتحم عليهما ويثين  واكن«الزحيف: يلع بن حممد  العـالَّمة* وقال 

  .)5(»عليهما يف كتبه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املنزتع من أقوال  ، كتاب302يف (جمموعة وذكره السيد محيدان ) البساط ـ أقسام اإليمان.1(
 .، يف سياق نقمة األئمة بل الشيخني، وحاكه باملعىن، فأوهم غري ظاهره. ألئمة)

 218 اإليضاح ملا خفا خمطوطات. ـ ) احكحقق، رشح القالئد، املنهاج2(
 ) منهاج القر ـ خمطوط، نقًال عن كشف الغلطات للكين.3(
 ـ خمطوطان.) رشح القالئد لإلمام املهدي، ومنهاج القر 4(
 1/233) مآثر األبرار 5(
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  ه) 310اإلمام املرت محمد بن الهادي (
ثم تعلمون : «عن الصحابة فقال حممد بن اهلادي اإلمام املرتحتدث * 

ين قاموا  صىل اهللا عليه وآ وسلممن بعد ذلك أن أصحاب رسول اهللا  ا
ين واجب فضلهم  ،تبعوا بالطاعة واإلحساناو ،يمانواكنوا يف حقيقة اإل ،با

 ،هالك عند اهللا مثبور ،قص هلم مذمومنتوامل ،زورأوالطاعن عليهم م ،مشهور
َ  لََقدْ ﴿ حيث يقول: ،وما قال فيهم ،ملدح اهللا سبحانه هلم ،مدحورمعذب  ِ  َر

َْت  ُفَبايُِعونََك  إِذْ  الُْمْؤِمننِيَ  َعنِ  اهللا َجَرةِ  حتَ نَْزَل  قُلُوبِِهمْ  يِف  َما َفَعلِمَ  الشَّ
َ
ِكيَنةَ  َفأ  السَّ

ثَاَنُهمْ  َعلَْيِهمْ 
َ
 اجَّيِبِّ  بَلَ  اهللا تَاَب  لََقدْ ﴿ وقال عز وجل: .]18/ الفتح[ ﴾َقِريًبا َفْتًحا َوأ

نَْصارِ  َوالُْمَهاِجِرينَ 
َ ْ
ِينَ  َواأل َّ َبُعوهُ  ا ةِ  َساَعةِ  يِف  ايَّ  َفِريٍق  قُلُوُب  يَِزيغُ  اَكدَ  َما َنْعدِ  ِمنْ  الُْعرْسَ

 حُمَمَّدٌ ﴿: وقال تبارك وتعاىل ،]177/احكوبة[ ﴾رَِحيمٌ  َرُءوٌف  بِِهمْ  إِنَّهُ  َعلَْيِهمْ  تَاَب  ُعمَّ  ِمْنُهمْ 
ِينَ  اهللا َرُسولُ  َّ اءُ  َمَعهُ  َوا ِشدَّ

َ
ارِ  بَلَ  أ ًعا تََراُهمْ  بَيَْنُهمْ  رمَُحَاءُ  الُْكفَّ ًدا ُركَّ  يَْبَتُغونَ  ُسجَّ

ثَرِ  ِمنْ  وُُجوِهِهمْ  يِف  ِسيَماُهمْ  َورِْضَوانًا اهللا ِمنَ  َفْضًال 
َ
ُجودِ  أ   .]29 الفتح[ ﴾السُّ

ما لو ذكرناه لطال به  ،هيوبل لسان نب ،اهللاوفيهم من احكفضيل يف كتاب  
وفضلهم الزم  ،فحقهم واجب بل مجيع املسلمني ،وكرث فيه القول، الرشح

ً أحد عفال يس ،جلميع املؤمنني حم الرتإال  ،من اجاس طعن بل أحد ممن ذكرنا ا
إذ هلم السابقة  ،سن أفعاهلم الزمحبقتداء واال ،واالستغفار هلم واجب ،عليهم

اهللا ورضوانه عليهم  ةرمح ،واجية واكصرية ،واألفعال املحمودة ،ديمةالق
فذلك الواجب  ،وحسبنا اهللا ونعم الوكيل ،فضل بل العاملني ونه إ ،أمجعني

ح ليق اهللا  ،ولم يتغري عما خهد اهللا فيه ،ملن ثبت بل عهد رسول اهللا منهم
  .)1(»عليه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .713ـ  2/712) جمموع كتب املرت1(
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دون املنافقني  ،بل عهد رسول اهللاواجب ملن ثبت فجعل الوالء واملحبة  
  واملرتدين.

ين الفضل أهل يف نطلق ولسنا«: )واكيان الرشح( كتاب يف وقال  ،وا
ين ،اجبيني خاتم حممد أصحاب من ،املتني القوة ي واحكصديق  به آمنوا ا

 ،تضادوا وال اختلفوا إنهم فيهم نقول وال ،وصدقوه معه وجاهدوا ،واتبعوه
 كتابه يف اهللا ذكرهم قد منافقون صىل اهللا عليه وآ وسلم معه اكن ولكن

  .)1(»موضع غري يف

ي (بأ   ) ه360و عبد هللا محمد بن الحسن الدا
ث *   كنت: قال ،األزرق بن احلسن أبو حدثنا: ، قالاحكنويلع  وأبحدَّ

ايع بن اهللا عبد أ اإلمام حبرضة  يف يقو عما املعزت احلسن أبو فسأ ،ا
 قد: قال ؟ احلجة ما: قال ،اجلنَّـة أهل من أنهما أعتقد: فقال ،والزبري طلحة
ي ،توبتهما رويت  من بل تنكر فما: قال .باجلنة برشهما اهللا أن عمد هو وا

 لاكنا ماتا فلو: ومقاحكه ،اجلنَّـة أهل من إنهما: قال صىل اهللا عليه وآ  أنه زعم
 أن املسلمني نقل أن وذلك ،يلزم ال هذا: قال .ذلك زال أحدثا فلما ،اجلنَّـة يف

 موافاتهما تكون أن فوجب ،هلما سبقتصىل اهللا عليه وآ  اجيب بشارة
  . بشارة ذلك يكن لم وإال ،اجلنَّـة هلما يوجب عمل بل القيامة

 وال ،فيهما هذا يعتقد أن وحمال: قال ثم ،ذلك واستحسن املعزت  فدخ
   .)2(للعرشة البشارة إذ ،وعمر بـكر أ يف مثله يعتقد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) جمموع السيد محدان ـ خمطوط، نقال عن كتاب (الرشح واكيان).1(
 .16/115نقال عن سري أعالم اجبالء  302) اإليضاح ملا خفا 2(
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هيبو  بل الرتحم من يمتنع اكن: من (سري أعالم اجبالء) يف ترمجته قال ا
حابة يشتم وال ،معاوية   .)1(الصَّ

  رن الخامسـالق

ن اإلمام املؤيد باهلل    ه)  411الهاروني (أحمد بن الحس

 ،خطيب املؤيد باهللا يوسفروى الشيخ أبو سعيد قال: سمعت القا * و
يعين  -حباً  اازداد لك وقت هلمإنين احلمد هللا «قال: سمعت املؤيد باهللا يقول: 

خء إىل فضلهما - وعمر  بـكر أبا ويظهر ذلك  ،واكن يف آخر عمره جيتهد يف ا
  .)2(»من نفسه

لو قيل لواحد ممن يديع «قال: الزيدية  معرض بيان مواقف أئمة * و
ً زعمه كفراً أو ب فيه  أأرىي نصاً من جهة األئمة رصحياً أنه يترب :يف حقهم فسقا

  .)3(»من الشيخني لم يمكنه ذلك
ً  وقال*  ً من العرتة ـما أعلم أح: «أيضا حابيسب عليهم السالم دا  ،ةـالصَّ
  .)4(»ك فقد كذبـال ذلـومن ق

وعمر وعثمان، قال:  بـكر أ*  و جواب  بل سؤال عن من يتربأ من 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .16/116) سري أعالم اجبالء 1(
 القر ـ خمطوطان.) رشح القالئد لإلمام املهدي، ومنهاج 2(
  ) املعراج رشح املنهاج ـ خمطوط3(
 ) عن تعليق الرشح.178) حوا الفصول (الفصل 4(
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ي اكن منهم ال يبلغ حد احك«    .)1(»كفري واحكفسيق والرباءةإن اخلطأ ا
شبابه متوقفاً  وعنفوانعمره واكن املؤيد باهللا يف أول «قال اإلمام حيىي: * و

  .)2(»ثم ترحم عليهما يف آخر عمره ،عن الرتضية
واري: أن  العـالَّمةنقًال عن  )3(أمحد بن حيىي حابس العـالَّمة* وذكر  ا

  .عليه السالم املؤيد باهللا ممن اكن يرى الرتضية بل املشايخ املتقدمني بل يلع
طعن  ،قابوس يسىمؤيد باهللا رسالة يف اجلواب بل رسالة لرجل مام املإلول* 
حابةبل  فيها   . ذكرها احلاكم اجلشيم يف (جالء األبصار).الصَّ

ً صخصو ةاحلديثي* واعتمد املؤيد باهللا يف كتبه  رواية ال(رشح احكجريد)  ا
حابةعن اخللفاء وكبار    ولم يرتدد يف االحتجاج بما روي عنهم. الصَّ

  هـ) 420الشيخ أبو القاسم البس (

يديةشيخ خصص *  أبو القاسم إسماعيل بن يلع  العـالَّمةيف عرصه  الزَّ
حابةيق يف احككفري واحكفسيق) للالكم عن بابا من كتابه (احكحقالبسيت   الصَّ

ين تقدموا  ً االمام ا  ل يف معرض استدال - ومما جاء فيه  ،عليه السالم  عليا
َ  لََقدْ ﴿وألن اهللا تعاىل قال: « هم قال:ببل حسن الظن  ِ  إِذْ  الُْمْؤِمننِيَ  َعنِ  اهللا َر

َْت  ُفَبايُِعونََك  َجَرةِ  حتَ نَْزَل  قُلُوبِِهمْ  يِف  َما َفَعلِمَ  الشَّ
َ
ِكيَنةَ  َفأ ثَاَنُهمْ  َعلَْيِهمْ  السَّ

َ
 َفْتًحا َوأ

ووضع اجيب شما بل  ،وعمر من املبايعني بـكرواكن أبو  .]18/ الفتح[ ﴾َقِريًبا
لعل «قال:  صىل اهللا عليه وآ وسلموألن اجيب  يمينه عن عثمان إذ اكن ذلئباً.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، حققها د. حسن أنصاري، ونرشت يف جملة أمحد بن احلسني اهلاروىي مسائل للمؤيد باهللا) 1(

 .م2010ه 1431) 3املسار العدد (
 ) املعراج رشح املنهاج ـ خمطوط2(
 ) رشح اخكالثني املسألة ـ خمطوط. 3(
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وألنه لم يتواتر عن ». اذهبوا فقد عفوت عنكماهللا قد اطلع بل أهل بدر فقال: 
  .)1(»وأوالده الرباءة منهم عليه السالم  يلع

  ه) 420اإلمام املوفق باهلل الجرجاني (
اإلمام املوفق باهللا احلسني بن إسماعيل حىك حيىي بن احلسني عن * 
  .بل اخللفاء القول بالرتضية اجلرجا

فإن قيل: فما حكم من خالف هذه « أنه قال: املهدي وروى عنه اإلمام * 
الة بل إمامة أمري املؤمنني : إنه يكون خمطئاً  هل يفسق؟ ،اجصوص ا قيل 

كر اجلميل  .غري اكفر وال فاسق هما ا ومن أجل ذلك أن أمري املؤمنني اكن يو
كر ويثين عليهما اخكناء احلسن  ً ملا أوالهم أمري املؤمنني ا فلو اكنوا فساقا

  .)2(»اجلميل
هو عني ما   اهللا عنهر والكم اجلرجا«قلت:  ،قال اإلمام املهدي* 

  . يعين الرتضية.»اخرتناه يف كتابنا هذا

  ه) 424اإلمام أبو طالب الهاروني (

ولم  .)3(حيىي بن احلسني بن القاسم يف القائلني بالرتضية العـالَّمة* عده 
 وجدته يف كتاب (احكحرير) يف غري أ أقف يف كتبه بل ما يؤيد هذه الرواية.

وال الصحابة وأفعاهلم وير قالفقه وكتاب (املجزي) يف أصول الفقه حيتج بأ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) كتاب احكحقيق يف اإلكفار واحكفسيق ـ خمطوط، نقله العـالَّمة الزحيف يف مآثر األبرار 1(
1/231. 

 ) رشح القالئد لإلمام املهدي ـ خمطوط2(
 . 239) اإليضاح ملا خفا من االتفاق بل تعظيم صحابة املصطىف 3(
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خمة) عليهم. إىل جانب أنه  أن اجص بل يف مسألة اإلمامة، ذكر يف كتاب (ا
لم يكن حيكم بأكرث من  أنهإىل يرشدنا وذلك  ،استداليلإمامة اإلمام يلع 

خمة« املسىم بـ هكتابوشن يف احكخطئة.  هجوما بل » يف مسألة اإلمامة ا
  الرافضة وأسهب يف الرد والتشنيع عليهم.  

  ه) 490 (يْ َق اإلمام الهادي الُح 

يف دعوته اليت أبان بها برناجمه  قال اإلمام اهلادي يلع بن جعفر احلقيين
ي يعتقده حابةأما كبار : «الفكري ا ين تصدروا لإلمامة الصَّ ونهضوا  ،ا

بل أجد  ،وال أقابل بالشتم أعراضهم ،باخلالفة فال أغض نفوسهم وأغراضهم
موجدة الزاري عليهم واملسرتيد منهم؛ حكمسكهم باملحتمالت وتعلقهم 

  . )1(»وأكل أمرهم إىل اهللا تعاىل ،باحكأوالت

  ه) 494(حاكم املحسن بن كرامة الجشمي ال

أن ذلك  ]8/احلرش[ .. ﴾ نَ يْ رِ اجِ هَ اء المُ رَ قَ ﴿للفُ ذكر احلاكم يف تفسري قو تعاىل: 
يدل بل فضل الصحابة وعظيم شأنهم وحملهم يف االسالم وأن الواجب «

  .)2(»مواالتهم واالقتداء بهم وبطرائقهم، وأن الرباءة منهم من الكبائر
و سائر كتبه الكم كثري يف اخكناء بل اخللفاء الراشدين خاصة، وسائر 

  .خصوصاً يف كتاب احكفسري املسىم (احكهذيب)، ابة خمةحلصا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .71األزهار  ، حماسن2/198) احلدائق الوردية 1(
 ) خمطوط.احكهذيبتفسري احلاكم اجلشيم املسىم () 2(
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  رن السادسـالق

  هـ) 560الحافظ أحمد بن أبي الحسن الك (

نقًال  )1(أمحد بن حيىي حابس يف (رشح اخكالثني املسألة) العـالَّمة* وذكر 
واري أن شيخ  العـالَّمةعن  يديةا احلافظ أمحد بن احلسن الكين اكن ممن  الزَّ

  . عليه السالم يرى الرتضية بل املشايخ املتقدمني بل يلع
و(املناظرة) دفاخً عن  ،تضمنت كتبه اليت منها: (كشف الغلطات)* 

نقل عنه الفقيه حيىي بن محيد و .اخكناء عليهماملشايخ ونقال جصوص األئمة يف 
أحد منهم السب وال  نأنه لم يؤثر عأنه ذكر يف كتاب (كشف الغلطات) 

وروي عن كثري منهم الرتضية والرتحم واملدح مثل زيد بن  .احكرصيح بالفسق
ـادقوجعفر  ،يلع   .)2(يف الكم طويل ،واملؤيد باهللا ،واجارص الكبري الصَّ

ري ( العـالَّمة   هـ) 573نشوان بن سعيد الحم

نشوان بن  العـالَّمةحيىي بن احلسني يف (املستطاب): أن  العـالَّمة* ذكر 
ين  ،سعيد احلمريي اكن ير عن املشايخ وأنه قال يف (شمس العلوم): ا

حابةيتلكمون يف    .)3(إنما هم من محية اجلاهلية الصَّ
وذكر يف (رشح احلور العني) أن أبا بكر إنما سيم الصديق لكرثة تصديقه 

  .)4( باجيب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) رشح اخكالثني املسألة خمطوط. 1(
 . 231االيضاح ملا خفا  )2(
  .1/37وجتد معىن ما ذكر، يف مقدمة شمس العلوم  .231) ذكر ذلك يف اإليضاح 3(
  .127رشح رسالة احلور العني  )4(
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يف  خاصةومناظراته هلم مشهورة  ،معلوم يف خمالفة آراء اجلاروديةوموقفه 
   مسائل اإلمامة وما يلحق بها.

  هـ) 576جعفر بن أحمد بن عبد السالم ( القا

شيخ «ح لقب بـالزيدية، من سبقه من بل كتب  هرغم سعة اطالع
الزيدية أي فإن العالمة جعفر بن أمحد بن عبد السالم لم ينقل عن » الزيدية

  منها: من الكمه، ف سليب جتاه اخللفاء الراشدين، ووجدت  عدة نصوص قمو
يديةإن أمري املؤمنني وإن اكن عند * « صىل اهللا هو اإلمام بعد رسول اهللا  الزَّ

الة بل إمامته وأن من تقدمه من اخللفاء  عليه وآ وسلم للنصوص الواردة ا
داللة تدل بل كون هذا اخلطأ من مجلة  خمطئون يف تقدمهم عليه؛ فإنه ال

بل من اجلائز أن تكون هذه  ،الكبائر اليت توجب الرباءة ممن أقدم عليها
رة يف جنب مساعيهم احلميدة   .)1(»وسوابقهم العظيمة ،اخلطيئة ُمَكفَّ

حابةفمن تقدم عليه من «وقال يف (خالصة الفوائد): *   ،فقد أخطأ الصَّ
واكن تقدمه عليه خطأ منه إال أن  ، ما ال يملكهوأخذ غري حقه واستو بل

ثم ساق فصًال طويًال . )2(»ذلك اخلطأ ال يمكن القطع عليه أنه كفر أو فسق
فاع عنها.    يف تأكيد هذه الفكرة وا

نقًال  )3(أمحد بن حيىي حابس يف (رشح اخكالثني املسألة) العـالَّمة* وذكر 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يليم يف قواعد عقائد1( ، من طريق القا أمحد بن سعيد 291آل حممد ـ خمطوط  ) رواه ا
 .  ، أحد القضاة أيام املنصور باهللا عبد اهللا بن محزة الربعا

 ) خالصة الفوائد ـ خمطوط.2(
 ) رشح اخكالثني املسألة ـ خمطوط. 3(
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واري العـالَّمةعن  جعفر بن أمحد اكن ممن يرى الرتضية بل أن القا  ،ا
  .عليه السالم املشايخ املتقدمني بل يلع

رر اكهية) بما اثر عن اخللفاء  * كما وجدناه حيتج يف كتبه الفقهية مثل (ا
  عنهم. وال يرتدد يف الرت

  رن السابعـالق
  هـ)614اإلمام عبد هللا بن حمزة (

 حول مسألة الصحابة، تردد يف ريكثنقل عن اإلمام عبد اهللا بن محزة الكم 
  ومن ذلك: ،معظمه بني الرتضية بل اخللفاء الراشدين أو احكوقف

حابةعن سئل أنه *  ين تقدموا علياً فقال:  الصَّ حابةإن «ا عندنا  الصَّ
جا أئمة  حداثوبعد اإل ،حداثهمإقبل  عليهم السالم أفضل األمة بعد األئمة

هم يف أمور ديننا  :وهم ،م حيث أحجمواجِ وحُنْ  ،موادَ م حيث أقْ دِ قْ وغُ  ،نرجع إ
اه عليهم أفضل السالم ولم نعلم  ،غضبنا فيهمواحلادث عليهم و ،يلع وو

ً أحد حابةمنهم سبَّ أحداً من  ا وال  ،ال يف مدة حياتهم ،وال لعنه وال شتمه ،الصَّ
  .»بعد وفاتهم

أعظم حرمة يف هلم و ،إنما نشكو إحداثهم وتقدمهم بل إمامهم«وأضاف: 
ونابذ  ،صىل اهللا عليه وآ وسلمألنهم أول من أجاب دعوة جدنا  ،اإلسالم

ح قام عمود  ،وقاتل اآلباء واألبناء واألقارب يف اهللا ،وعزَّ به اإلسالم
لم يأت يف  ما صىل اهللا عليه وآ وسلموأ فيهم عن رسول اهللا  ،اإلسالم
فصار اإلقدام يف أمرهم  ،ة الرضوانوآية بيع ،واكن فيهم حديث بدر ،غريهم
 ً  ،تهم يف جزائهوإنما نقول: إن اكنت معاصيهم كبرية فاهللا تعاىل ال يُ  ،شديدا
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فلبعض ما تقدم من  ؛وإن اكنت صغرية ،والكبائر تبطل الطاخت وإن عظمت
ين ،عنايتهم يف اإلسالم ً وال يمكن أحد ،وسبقهم إىل ا من أهل العرص وال  ا

ين ،يسىع مثل سعيهم أن من قبله من األعصار  ويلع ،ومثل عنايتهم يف ا
اه هم القدوة عليه السالم نيع  :وهو ،فال نتجاوز ما بلغوه يف أمر القوم ،وو

باينوهم مباينة لم يو ،وإعالمهم هلم أنهم أو باألمر منهم ،أفعاهلم عليهم
  .»الفاسقني يف عرصهم

عون املحبة واملودة ،القوم لم يقع منهم اكغضة نإ«وأضاف:   ،بل يَدَّ
  .»وبواطن األمور ال يعلمها إال اهللا عز وجل ،ويظهرون الوالية والشفقة

ينا  ،وقد وقعت أمور هنالك رددنا أمرها إىل اهللا عز وجل«وأضاف:  ورضَّ
حابةبل  ً  الصَّ يف صميمهم يف  عليه السالم فإن دخل املتقدمون بل يلع ،عموما

وإن أخرجهم سبحانه بعلمه  ،علم اهللا سبحانه لم حنسدهم رمحة ربهم
وأدينا ما  ،وكنا قد سلمنا خطر االقتحام ،الستحقاقهم فهو ال يتهم يف بريته

ين محـوا حوزة اإلسـالم ،يلزمنا من تعظيم أهل ذلك املقام ونابذوا يف أمره  ،ا
  .)1(»اخلاص والعام

يديةة الشافية) يف سياق رده بل من زعم أن * وقال يف (األجوب يقولون  الزَّ
حابةإن  عوى بل «ضلوا وأضلوا يف أمر اإلمامة:  الصَّ يديةإن هذه ا غري  الزَّ

وبهم أعز اهللا دينه  ،صحيحة فكيف يعتقدون ذلك فيهم وهم خيار األمة
 وبدور الظالم؟ ،وهم محاة اإلسالم صىل اهللا عليه وآ وسلمونرص نبيه 

 ً   .»فجزاهم اهللا عنا وعن اإلسالم خريا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1 ،  . 355ـ  352) املجموع املنصوري اجلزء اخكا القسم اخكا
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مع جتويزنا عليهم  ،قواسَّ فَ ويُ  ،وارُ فَّ كَ هم عندنا أتل من أن يُ «وأضاف: 
 ،باحكقدم عليه أخطئواوأنهم  ،وعندنا أن علياً أو باألمر ،اخلطأ فيما اختلفوا

وقد أخطأ أنبياء اهللا سبحانه  ،ولم ندِر ما مقدار ذلك اخلطأ عند اهللا سبحانه
ً من  حابةوهم أبل قدرا ولسنا نعتقد فيهم  ،وأعرف جبالل اهللا سبحانه الصَّ

 ،عليه السالم يف وصيه صىل اهللا عليه وآ وسلمأنهم قصدوا شقاق اجيب 
فلو صح أنهم قصدوا  ،وإنما جهلوا وجه االستدالل فاعتقدوا أنهم أو باألمر

ولكّنا ال ، لقطعنا بل ضالحكهم هللا عليه وآ وسلمصىل اخالف رسول اهللا 
حابةأخبار  ،وبل هذا الوجه ،نقول ذلك هم ؤوخط ،وجالحكهم باقية ،ثابتة الصَّ

وإصابتهم فيما ال حي من  ،يف مسألة واحدة ال يذهب حرمة إسالمهم
ً  ،املسائل   .)1(»فتأمل ذلك موفقا

عندنا أنّهم «قال يف: (الرسالة اإلمامية يف اجلواب بل املسائل احّكهامية) و* 
ً من أن تكون آراؤهم ضعيفة، أو  ،أرشف قدراً، وأبل أمراً  وأرفع ذكرا

ين خفيفة. فلو اكن ذلك، ملا اتّبعوا رسول اهللا صىل اهللا  ّ موازينهم يف الرّشف وا
واألتراب إىل أمر لم يسبق هلم به وسلم، ومالوا عن إلف دين اآلباء وآ  عليه

نس، ولم يسمع  ذكر، شاّق بل القلوب، ثقيل بل اجّفوس
ُ
فهم خري اّجاس  .أ

بل عهد رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وبعده، فر اهللا عنهم، وجزاهم عن 
 ً   »اإلسالم خريا

فهذا مذهبنا لم خنرجه غلطة، ولم نكتم «: قائًال بكل وضوح  ثم أكد
تقّية. وكيف وموجبها زائل! ومن هو دوننا ماكنة وقدرة يسّب ويلعن،  سواه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .128ـ  125اجلزء اخكا ، األجوبة الشافية عن املسائل املتنافية، ) املجموع املنصوري، 1(
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ويذّم ويطعن، وحنن إىل اهللا سبحانه من فعله براء، وهذا ما يق به علم 
  ».مّنا إىل يلع عليه السالم ،آبائنا

و هذه اجلهة من يرى حمض الوالء «ثم انتقد من يتطاول بالسب فقال: 
فترّبأ من رسول اهللا صىل اهللا  ،والرباءة منهم ،همبسّب الّصحابة ر اهللا عن

  .)1(»من حيث ال يعلم ،عليه وسلم
* و (العقد اخكمني) تصدى للرد بل اإلمامية فيما حكموا به من كفر 

نا نعلم أن علياً إ« قال: مما و .عليه السالم أو فسق أو نفاق املتقدمني بل يلع
عليه السالم لم يكن يعاملهم معاملة الفاسق واملنافق، بل يعاتبهم وينيع 

ة اءة منهم، كما اكن يظهر الرباءعلم منه الربنعليهم أفعاهلم، وال يسبهم، وال 
من الفساق واملنافقني، وذلك الظاهر املعلوم من ذريته األئمة الطاهرين، 

ً حييك عنهم حاكية صحيحة لسب واألئمة العلماء إىل يومنا هذا ، ال جند أحدا
  .)2(»وال برآءة، بل ولكوا أمرهم إىل رب العاملني

) أن صاحب اخلارقة ذكر أنه فهم من الكمه أنه يبغض * وذكر يف (الشايف
 :  ،قال ألنه فهم من فحوى الكمنا أنا نبغض املشايخ«املشايخ فرد عليه بقو

ً منهم فلو اكن ذلك  ،اإلمام دونهم يلع :لكنا قلناو ،ومعاذ اهللا أن نبغض أحدا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجاب فيها عن مسائل وردت من الفقيه حممد بن الرسالة اإلمامية بل املسائل احكهامية،  )1(
 ، ). 3828منها نسخ يف املتحف الربيطا برقم (من أهل زبيد. أسعد الواقدي الصلي

هذا اجص عنه اإلمام حممد بن إبراهيم الوزير وروى  ).596(مصادر الفكر ص/حسب 
نقًال عن الرياض  234ـ 1/233مآثر األبرار . والزحيف يف 1/97يف الروض اكاسم 

 املستطابة أل بـكر العامري.
وما  50 ص ) أنظر: العقد اخكمني يف تبيني أحاكم األئمة اهلادين ورد شبه الروافض الغالني2(

 بعدها.
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فليس من لم نثبت   ،نا العباس وابن عباس وأبا ذر وعماربغضنا عمّ بغضاً أل
  .»الرجل فتثبت أيها ،اإلمامة أبغضناه

ابُِقونَ ﴿ * وانتقد ختصيص صاحب اخلارقة قو تعاىل: لُونَ  َوالسَّ وَّ
َ ْ
 ِمنَ  األ

نَْصارِ  الُْمَهاِجِرينَ 
َ ْ
ِينَ  َواأل َّ َبُعوُهمْ  َوا َ  بِإِْحَسانٍ  ايَّ ِ َعدَّ  َقْنهُ  َوَرُضوا َقْنُهمْ  اهللا َر

َ
 لَُهمْ  َوأ

ْرِي َجنَّاٍت 
َ

َْتَها جت
َ

ْغَهارُ  حت
َ ْ
ِينَ  األ ِ بًَدا فِيَها َخا

َ
 .]100/احكوبة[ ﴾اْلَعِظيمُ  الَْفْوزُ  َذلَِك  أ

ً اخللفاء مؤكدب ننكر كونهم من إنا ال «فقال:  ،ولغريهم تناول اآلية هلم ا
وإن اكن غريهم من أهل  ،نهم من أفضلهمأوال جحدنا  ،ولنيالسابقني األ

  .)1(»اكيت أفضل منهم
وترك سائر  ،خ اخكالثةيعني املشا - يعين صاحب اخلارقة  -إنه «: وأضاف

حابة  فإن استقام بل هذا االستبداد فضحته اآلثار والسري ،املرادين باآلية الصَّ
م لف ،آية الرضوان شملتهمعترب أن املشايخ اخكالثة من مجلة من وإن ا ،واألخبار

 ً واستبد بأمر هو مشرتك بني املشايخ اخكالثة  وخصص خماً  ،حتجر واسعا
حابةوسواهم من    ؟)2(ماحلارضين يف ذلك املقا الصَّ

ين أن ورجَّ *  رأي اإلمام عبد اهللا بن الرتضية والرتحم هو ح اإلمام عز ا
حممد بن يوسف بن هبة الفضيل القديم يف  العـالَّمةمستندا إىل رواية  ،محزة

  .)3()جواب املسائل احكهامية(ملا تقدم من الكم يف ) نتصافاال( سماه  كتاب
لمنصور باهللا عبد اهللا لأنَّ «حيىي بن احلسني بن القاسم:  العـالَّمةوذكر * 

اجلوابات (كما يف  ،والرتضية ،)الشايف(يف  ،احكوقف :بن محزة قوالن
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.. 62-2/61) الشايف 1(   الطبعة األو
  الطبعة األو. 1/170) الشايف 2(
 ) املعراج رشح املنهاج ـ خمطوط3(
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  .)1()»احكهامية
ي يبدو يل أنهما ليسا قولني فهو يرى جواز  ،ولكنهما عموم وخصوص ،وا

حابةبل مجلة  الرتضية ينا بل «و ذلك قال:  ،الصَّ حابةورضَّ ً  الصَّ فإن  ،عموما
يف صميمهم يف علم اهللا سبحانه لم عليه السالم دخل املتقدمون بل يلع 

وإن أخرجهم سبحانه بعلمه الستحقاقهم فهو ال يتهم يف  ،حنسدهم رمحة ربهم
ي »بريته   يف (الرسالة احكهامية) هو يف عمومهم أيضا.. وا

و  ،فهو متوقف يف الرتضية عنهما رغم ثنائه عليهماوعمر  بـكرأما أبو 
حدثهما كبري  وعمر ال نر عنهما وال نسبهما؛ ألن بـكرإن أبا : « ذلك قال

  .)2(»فاحكبس األمر فأمسكناوحقهما كبري 
ولوال ما تعقبا به من اخلالف يف اخلالفة  ،سنا نشتمهمال: «)الشايف(وقال يف  

ين ،واإلمامة؛ لرتمحنا عليهما مع أننا ال ننىه من  ،ورأينا ذلك من لوازم ا
ل ال جيوز   .)3(»يرتحم عليهما؛ ألن القطع بغري د

: فقسم :أقسام ثالثة إىل ينقسم الصحابة حال أن بينا وقد« أيضاً قال: هفيو 
 هم فهؤالء ،وسلم وآ عليه اهللا صىل اهللا رسول عليه فارقوا ما بل ماتوا
ين  اهللا َصىلَّ  رسو ومن ،سبحانه اهللا من اخكناء من هلم ظهر ما يستحقون ا
 ،ليه السالمع يلع اإلمام بل باخلروج فسقهم ظهر: وقسم. وسلَّم وآ َعليْه

ط، أمور منهم جرت: ثالث وقسم .وقتاهلم وقتلهم ، وحماربتهم  وختا
فع األمة، أمر بل واستيالء  األبل؛ العيل إىل حكمهم فهؤالء اهلدى؛ إلمام وا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 239) اإليضاح ملا خفا من االتفاق بل تعظيم صحابة املصطىف 1(
 . 356/ القسم األول/2املجموع املنصوري، ج) 2(
  . ، الطبعة اخكانية3/90الشايف ) 3(
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ل جا ظهر فإن ل؛ بذلك إحلاقهم وجب الفريقني، بأحد حلوقهم بل د  وإن ا
ل، يظهر لم   .)1( »وقفنا د

يه مجلة وتفصيالً  أما السباب فقد جاء عنه يف الشايف:  ،فأمر مرفوض 
فمعاذ اهللا أن يكون ذلك  وسلَّم وآ َعليْه اهللا َصىلَّ وأما سب أصحاب اجيب «

ً وال جهراً، وهللا تعاىل الطليعة بل ضمائر القلوب ولو اكن ذلك  ،منا رسا
جيب علينا  ألننا القدوة لغري الفقيه وأجناسه، فاكن ،اعتقادنا ألظهرناه

يف ق) عمل جاهداً 7القاسيم (بن حيىي غم أن السيد محيدان رُ هذا  .)2(»اكيان
خللفاء، ا(جمموعه) بل تقديم اإلمام عبد اهللا بن محزة يف موقف متشدد ضد 

واجقد الشديد  ،احكعريض بهمفجمع ما أمكنه من اجصوص اليت يظهر فيها 
ِّ أنكر بل من ، ح أنه ادىع أنه وجد جواباً  هلم وحيسن  ، عن اخللفاءير

يديةالظن بهم وهو من  باحكعقيب عليه، يف الفصل سيا مفصًال كما  .)3(الزَّ
  .والزيدية اجلاروديةالفرق بني عند ذكر اخلامس، 

  هـ)647عبد هللا بن محمد بن أبي النجم ( العـالَّمة
 (درركتاب:  عبد اهللا بن حممد بن أ اججم: يف العـالَّمةوقال 

  :)4()حاديثاأل
 فقلت أعددت حب املصطىف ويلع    وقائٌل قال: ما أعددت من عمٍل؟

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  نقال عن الشايف.  2/575) لوامع األنوار 1(
  . الطبعة اخكانية 4/279) الشايف 2(
 . ، كتاب: املنزتع من أقوال االئمة319جمموع السيد محدان القاسيم ) 3(
 208) درر األحاديث اجبوية 4(
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 أرجو ودادهما يف احلرش يذخر يل    هما شفيعان من يأ حببهما
 لِ ع احكوقف أن ين من الزل    اً عمر وال بـكر وال أذم أبا

ي ( العـالَّمة   هـ)  652الشهيد حميد املح

ولم تصح جا منه «* قال الشهيد محيد بن أمحد املحيل يف (حماسن األزهار): 
-  ً فإن يعف  ،م بينه وبينهمـواهللا احلك ،هلم عداوة فاقتدينا بهديه - يعين عليا

وإن يؤاخذهم فما ربك بظالم  ،وآثارهم الرشيدة ،عنهم؛ فلسوابقهم احلميدة
  .)1(»وهو العدل يف الوعد والوعيد ،للعبيد

ً أن « :وأكد بل وجه  ،ليس يف اآلثار املنقولة باحكواتر ما يفيد اإلمامة ترصحيا
ر من لم يقل بإمامة يلع عليه اإلسالم ،ال احتمال فيه لغريها  ،وهلذا لم نكفِّ

 ،لكفر من خالفه ،فلو اكن اجص معلوم املراد من دون غموض خرض فيه
مما ُعلم وجوبه بالرضورة وغريهما ، كما يكفر من جحد وجوب الصالة والزاكة

ين   .)2(»من ا
أما من تقدم عليه فإنه جيب القطع بأنه قد خالف «* وقال يف (الوسيط): 
ًال مقطوع بصحته فإنه خص ،األدلة املقطوع بصحتها  ،ولك من خالف د

لعدم  ،من احكفسيق فإنه غري مقطوع به ،زاد بل املعصية يف اجلملة وأما ما
ال بل  ل ا ي جيري يف الكم أئمتنا  ،ذلكا   .)3(»عليهم السالموهذا هو ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقال:  )حماسن األزهار(كتاب . عن 81خمطوط لوحة الرتمجان ـ كتاب حاكه ابن املظفر يف  )1(

 هذا الكمه بلفظه.
 .70) حماسن األزهار رشح اكيت اخكالث من القصيدة، و املطبوع يف إيران ص 2(
 .229) الوسيط املفيد بني اإليضاح والعقد الفريد ـ خمطوط 3(
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 كتاب يف عقيدة أهل : «بن القاسم حيىي بن احلسني العـالَّمة* وقال 
ذكر فيه اتفاق أئمة أهل اكيت بل حتريم احكعريض  ،اكيت وهو مؤلف حسن
ب   . )1(»يف جانب املشايخ بالسَّ

يف كتابه املعروف بالشهيد * وقال أيضاً: ذكر القا محيد بن أمحد املحيل 
 ،ويعتقدون املواالة للصحابة والرتضية عليهم«(عقيدة أهل اكيت) ما لفظه: 

هم يلع ي لم يوا   .كمعاوية وأحزابه ،عليه السالم إال ا
نقل عن و ،فقد تابوا، فأما الزبري وطلحة وخئشة يف حربهم لعيل يوم اجلمل

  .الرتضية عليهم عليه السالم يلع
ولم  ،فتظلم منهم يف تقدمهم عليهعليه السالم  وأما املتقدمني بل يلع

ومن العرتة من رأى احكوقف  .وال هلّكهم -  حاشاه -ينقل عنه ناقل أنه سبهم 
ً  :دامع اعتق ،هم إىل خالقهملَكَ وو ،يف حاهلم هو أهل  عليه السالم أن عليا

وهذه عقيدة أهل  صىل اهللا عليه وآ وسلماخلالفة واألحق بها بعد اجيب 
يدية ومشايخاكيت أئمة العرتة اجبوية  واكنوا  ،اليت قضوا بها ومضوا عليها الزَّ

ها ويميلون عن غريها   .)2(»يعدلون إ

ن (   هـ) 656اإلمام املهدي أحمد بن الحس

ْمَوالُِكمْ  وََجاِهُدوا َوثَِقاًال  ِخَفافًا انِْفُروا﴿ تعاىل:ول اهللا قبل  يف احكعليق * 
َ
 بِأ

ْغُفِسُكمْ 
َ
قال:  .]41احكوبة/[ ﴾َيْعلَُمونَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  لَُكمْ  َخرْيٌ  َذلُِكمْ  اهللا َسبِيلِ  يِف  َوأ
.. أمر املؤمنني بأنهم جياهدون يف سبيل اهللا بأمواهلم وأنفسهماهللا وصف «

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (ترمجة محيد الشهيد).خمطوط، ) املستطاب 1(
 .219ـ 218) اإليضاح ملا خفا 2(
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حابةو قاسمت األنصار  ،عملت بهذه الوظيفة من املعونةر اهللا عنهم  الصَّ
وأعطوهم األصلح من  ،وهم بني القسمنياملهاجرين يف أمواهلم ودورهم وخريَّ 

ً  بـكرواكن مع أ  ،اجصيبني وما بيق معه إال  ،أنفقها يف اجلهاد ثمانون ألفا
ز جيش العرسة وعثمان جه ،الهلاحلها وإذا نزل أبعد حة اكن إذا ركب ءعبا

 ً لك ذلك من صميم  ،وتمم األلف خبمسني فرساً  ،بتسعمائة بعري ومخسني بعريا
لقاهم مائة  ،تهم احلاجة وعظمت بهم الفاقةوملا أقبل العسكر وقد مسَّ  ،ما

وم ما بذلوا هذه األموال إال ـوالق ،وا أمحاهلاـوأكل ،هانناقة حمملة خمطومة جيرو
  .)1(»يف القرآن ومعرفتهم بما ،لطاعة الرمحن

بعد احكرصيح  ،والوالء املودة ما يدل بلدح املناء ومن اخكهذا الكم  و
   بالرتضية.

حيىي بن احلسني أن اإلمام أمحد بن احلسني ممن يرى  العـالَّمة* ذكر 
حابةالرتضية بل سائر    .الصَّ

ن بن بدر الدين ( ر الحس   هـ)663األم

ين:  اجص  -أي يلع  -وطريق إمامته «* قال األمري احلسني بن بدر ا
ي خنتاره أن اجص  ،ثم اختلفوا يف كيفيته ،مجيعاً  - أي الشيعة  -عندهم  وا

ر من دافعه وال  ،وقع بل وجه حيتاج يف معرفة املراد به إىل تأمل وال نَُكفِّ
قه  ،وفعل معصية ،قبيحاً  وأنه قد ارتكب ،ونقطع بل ختطئة من تقدمه ،نفسِّ

 ،وال صغرية مع اإلرصار ،وحيتمل أن تكون كبرية ألنها خاتمة األعمار
وحيتمل أن تكون صغرية؛ ألن ملن تقدم عليه من املشايخ اخكالثة أعماًال 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اججرا ـ خمطوط.) جواب بل رسالة للشيخ عطية 1(
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وجيوز أن تكون هذه املعصية صغرية يف جنبها  ،حسنة وأفعاًال زكية صاحلة
ها   .)1(»واإلضافة إ

ستُدل به بل إمامة الشيخني* وعقب اعرتاضه بل
ُ
 بـكر أ  بعض ما أ

ً حكنقص الشيخني أ «قال:  ،وعمر وال للوضع  ،وعمر بـكرولم نورد هذا طلبا
ً من ذلك ،وال حكتبع عرثاتهما ،من حقهما فهما  ،معاذ اهللا أن نقصد شيئا

 ،وقاما بنرصته ،وقد جاهدا معه ،صىل اهللا عليه وآ وسلمصاحبا رسول اهللا 
 ً   .)2(»إال أننا نعرف أن علياً أفضل منهما ،وأبليا يف اإلسالم بالء حسنا

  هـ) 667عبد هللا بن زيد العنس ( العـالَّمة

إىل  خصص يف كتابه (اإلرشادوهو أحد مشاهري علماء الزيدية يف عرصه، 
كر فضل أهل اكيت )3()سبيل الرشاد أعقبه ثم  ،وذكر فضائلهم  فصًال 

حابةمن احكطاول بل الغالة ع فيه بعض الشيعة باحكحذير مما وق وروى يف  ،الصَّ
أهل ورواية عن  ،صىل اهللا عليه وآ وسلماجيه عن ذلك رواية عن اجيب 

  .اكيت
وبتمام هذا الركن بانت الرافضة  ،واآلثار يف هذا اكاب كثرية«ثم قال:  

وأن موقفه  ،اخللفاء وهذا يدل بل أنه ال يوافق الروافض الغالة يف أمر ».الغالة
ـادقهو موقف اإلمام زيد واإلمام    . الصَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 497ـ  3/495األوام  ) شفاء1(
 .392) ينابيع اجصيحة 2(
 .221ـ  220) اإلرشاد إىل سبيل الرشاد 3(
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  امنـرن الثـالق

  هـ).711محمد بن الحسن الديلمي ( العـالَّمة

يليم  العـالَّمةبسط  يف كتابه (قواعد عقائد آل حممد) حممد بن احلسن ا
 :لهم بقول اهللا تعاىلضلف تشهدسوا، اخكناء بل اخللفاء الراشدينالقول يف 

َ  لََقدْ ﴿ ِ َْت  ُفَبايُِعونََك  إِذْ  الُْمْؤِمننِيَ  َعنِ  اهللا َر َجَرةِ  حتَ نَْزَل  قُلُوبِِهمْ  يِف  َما َفَعلِمَ  الشَّ
َ
 َفأ

ِكيَنةَ  ثَاَنُهمْ  َعلَْيِهمْ  السَّ
َ
املعلوم الظاهر كون «ثم قال:  .]18/ الفتح[ ﴾َقِريًبا َفْتًحا َوأ

فبايع عنه اجيب  ،حيرضها عثمان أنه لمإال ما روي عن  ،اخللفاء من أهل اكيعة
شعري  تفلي ،إن ذلك من مفاخر عثمان :ويقال ،صىل اهللا عليه وآ وسلم

ي اقت الرباءة منهم ؛ن ر اهللا عنهمأبعد  ل القاطع ا وجب أو ،ما ا
إذ ال يزيل القاطع إال قاطع  ،بعد هذا اجص الظاهر القاطع ،سخط اهللا عليهم

نعوذ باهللا من آفات العصبية  ،ل بل ذلك إال جهل املقت بل ذلكوال د ،مثله
  .)1(»وموارد احلمية

ي بن حمزة (   هـ)714السيد إدريس بن ع

يديةمن مشاهري مؤر  تعرض فيه  ، كتاب بعنوان: (كزن األخبار) ،الزَّ
حابةللالكم عن  يديةوتطرق إىل ذكر موقف  ،وما شجر بينهم الصَّ  ،جتاه ذلك الزَّ

يديةونقل بعض الكمهم ثم ذكر أن  لم يرو عن أحد من أئمتهم وقوع يف  الزَّ
حابةحد من أ   .)2(الصَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 390) قواعد عقائد آل حممد ـ خمطوط 1(
 .208نقله حيىي بن احلسني يف (اإليضاح) و، "خمطوط" ) كزن االخبار يف معرفة السري واألخبار2(



 214  الصحابة عند الزيدية

 

  هـ) 719محمد بن يح حنش ( العـالَّمة

حممد بن حيىي حنش يف (رشحه بل اخلالصة) اخلالف يف  العـالَّمةذكر 
 ً ي عند مجهور أهل اكيت «ثم قال:  ،حكم من تقدم عليا  عليهم السالما

ي صححوه للمذهب أنه يتوقف يف أمرهم فال ير عنهم وال يُسبون؛  ،وا
  .)1(»م كبرية أم صغريةهألنا ال نعلم خطيئت

واحتج بأن هلم أسوة  ،وروى عن اإلمام عبد اهللا بن محزة أنه عظمهم 
ولم يطرده من رمحته حينما تاب واعرتف  فقد ع آدم ربه. ،باألنبياء
ذكر ذلك يف معرض االحتجاج  فهو برش والبرش خيطئون بطبيعتهم. ،خبطيئته

ه من حتسني الظن باخللفاء.     بل ما ذهب إ

  هـ) 728اإلمام املهدي محمد بن املطهر (

ين اهلادي بن إبراهيم الوزير يف (تلقيح األكاب) : )2(وقال السيد صارم ا
رية) مجلة وافيةوذكر اإلمام املهدي حممد بن املطهر يف كتابه (الك«  ،واكب ا

وأشار إىل مثل الكم املنصور باهللا يف لزوم  ،ونبذة شافية يف أحوال املشايخ
  ».احكوقُّف

  هـ)749اإلمام يح بن حمزة (

يديةيعد اإلمام حيىي بن محزة من أبرز أئمة  حابةاملدافعني عن  الزَّ فقد  ،الصَّ
: (احكحقيق يف اإلكفار واحكفسيق). و(أطواق منها ،أفرد هلذا املوضوع عدة كتب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 معة ملعا اخلالصة ـ خمطوط.) ياقوتة الغياصة اجلا1(
 ) تلقيح األكاب رشح أبيات اللباب ـ خمطوط.2(
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حابةاحلمامة يف محل  بل السالمة). ويسىم: (الرسالة الوازعة للمعتدين  الصَّ
مثل:  األخرىعن سب صحابة سيد املرسلني). إىل جانب ما تضمنته كتبه 

) ،)االنتصارو( ،(الشامل) يباج الو   ومن ذلك: .و(ا
يباج) عند رشح ما جاء *  َوَما اْنُن اإلمام يلع يف شأن عثمان: (الكم يف (ا

َ بَِعَمِل احْلَقِّ ِمنَْك  ْو
َ
اِب بِأ ِ قَُحاَفَة َوال اْنُن اخْلَطَّ

َ
و الكم أمري : «، حيث قال)أ

وأنا أقول: امهلل إ أحبهما  ،ا للحق وعملهما بهماملؤمنني هذا داللة بل إتيانه
ك ممن يبغضهما ،وأتوالهما همامأدينك حببهو ،وأبرأ إ وإن كنت تعلم  ،ا وتو

  .)1(»مين خالف ذلك فال تغفر يل ذنو
هو  -من تقدم عليا  -ن الرتحم والرت عليهم أ«: بـ (الشامل)يف جزم * و

وجعفر  ،يلع بن زيدوحكيناه عن : -قال  - ،املشهور عن أمري املؤمنني
ـادق وما نرتضيه جا  ،عندناوهو املختار  ،واملؤيد باهللا ،واجارص للحق ،الصَّ

 ً   . )2(»عليه وحنب أن نلىق اهللا تعاىل وحنن ،مذهبا
ين أنه قال:  ي خنتاره ما نقلناه عن األفاضل «* وروى عنه اإلمام عز ا وا

فإن املأثور عنهم ما أوضحناه من املحبة واحكو هلما وإعظام  ،من آبائنا 
ـادقبل أقول كما قال  ،مزنحكهما وترك املقالة القبيحة يف حقهما عليه  الصَّ

امهلل إن  ،وأحب من حيبهما ،وأتوالهما ،وأودهما ،: امهلل إ أحبهماالسالم
صىل اهللا عليه وآ كنت تعلم خالف ذلك من قليب فال تنلين شفاعة حممد 

  .)3(»وسلم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يباج الو يف الكشف عن أرسار الكم الو1(  .3/1350) ا
ين ـ خمطوط ـ اجلزء الرابع.2(  ) الشامل يف أصول ا
 ) املعراج ـ خمطوط3(
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احكوقف وإن اكن أسلم حاًال من : «فقال ،بدًال من احكوقف * ورجح الرتضية
 ،ال معىن للتوقف؛ ألنه إذا اكن إسالمهم قبل اخلالف مقطوخً به لكنه ،السب

ل قاطع  ،وكذلك الرتضية والزتكية من جهة اهللا تعاىل ورسو ولم حيصل د
قال: ولو حسن وه للتوقف وترك املعلوم للمظنون. جفال و ،ينقل عن ذلك

ما من  حلسن احكوقف يف مجيع املؤمنني الصاحلني؛ ألنه ،احكوقف ملجرد اخلطأ
ً من املعا وم والليلة كثريا قطع بكونها كفراً ال يُ  ،أحد إال ويالبس يف ا

وبل لك حال فالواجب حسن الظن إىل أن قال:  . .وهذا القول الفصل ،أو فسقاً 
 ،باملؤمنني وتعظيمهم ومواالتهم وإن علمنا خطأهم يف بعض املسائل القطعية

صىل اهللا سقاً السيما أصحاب رسول اهللا اخلطأ كفراً أو فلم يقطع بكون ذلك  ما
فال أقل مما يعاملهم  ،أهل السابقة والفضل واجلهاد يف سبيل اهللا عليه وآ وسلم

  .)1(»بمثل ما يعامل به بعضنا بعضاً من حسن الظن والقول اجلميل
حابةاإلقدام بل إكفار : «من أن )االنتصاريف (حذر * و وتفسيقهم  الصَّ

ين وجرأة بل اهللا، دخول يف اجلهالة   .)2(»ومحق ونقصان يف ا
إن اإلمام حيىي رمحه اهللا «حيىي بن احلسني بن القاسم :  العـالَّمة* وقال 

مرصح يف مجيع كتبه ومصنفاته بالرتضية بل املشايخ يف (الشامل) و(احكمهيد) 
  .)3(»و مع ذلك كتاب مفرد اختص به هلا ،و(االنتصار) وغريها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) حىك ذلك عنه العـالَّمة القر يف (املنهاج)، والسيد حيىي بن احلسني يف (اإليضاح) . 1(
 .. خمطوط ) االنتصار اجلزء اخكامن عرش أول كتاب السري2(
يدية) ـ خ. يف ترمجة السيد حممد بن حيىي القاسيم، صاحب الآليل 3( ) املستطاب (طبقات الزَّ

رية.   ا
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حابةام املهدي عن اإلمام حيىي أن سب ماإلروى * و   .)1(فسق تأويل الصَّ
وال يصح  :قال اإلمام حيىي :مسألة: «البن املظفر الشايف) اكيان( و* 

ُق  ،بفاسِق احكأويل تمامئاال حابةوال بمن ُفَفسِّ ين تقدموا علياً  الصَّ ليه عا
  .)2(»السالم

 أئمة أكابر من هو«(اكدر الطالع): قال الشواك يف ترمجة اإلمام حيىي يف و* 
يدية يار الزَّ منية با  ،صدر وسالمة لسان طهارة مع ،اإلنصاف إىل ميل و ،ا

 السالمة بل احلمل يف ومبالغة ،باحكأويل واحكفسيق احككفري بل إقدام وعدم
ب كثري وهو ،حسن وجه بل حابة أعراض عن ا  عنهم اهللا ر املصونة الصَّ

  .)3(»فئالطوا علماء أكابر وعن
، وتعدد مصادرها، رغم كرثة اجصوص الواردة عن اإلمام حيىي بن محزةو 

تارة بإنكار يها فقد انربى بعض املتأخرين للتشويش عل، ووضوح دالحكها
بل جتاوز بعضهم إىل اإلساءة إىل اإلمام  .تهائوتارة بتخط، وتارة بتأويلهاها، بعض

  فاهللا حسبهم.، والتشكيك يف علمهبن محزة حيىي 
ين املؤيدي السيد شيخنا  وأطال يف  )4(يف كتاب (لوامع األنوار)جمد 

بل  وزعم أنه رجع عن القول بالرتضية ،التشكيك يف مواقف اإلمام حيىي
ً يعتمد عليهلكنه و املشايخ، لك مستندا  .الستبعادا، واكتىف بمجرد لم يذكر 

ً بل «يف كتاب (جممع الفوائد): قو ومن ذلك  ي يظهر أن فيها دسا وا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/312 الصالة، باب صالة اجلماعة) اكحر الزخار : كتاب 1(
 .1/282) اكيان الشايف من الربهان الاكيف 2(
 .3/332اكدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ) 3(
 الطبعة اخكانية. .عدهابوما  2/74لوامع األنوار ) 4(
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. رغم أنه أثبت يف كتابه (لوامع األنوار) و(اجلامعة املهمة) صحة )1(»اإلمام
يباج) وغريها من كتب اإلمام  كتاب (االنتصار) و(الشامل) و(احكحقيق) و(ا
حيىي بن محزة، ورواها بأسانيده، وتلك الكتب تتضمن نفس ما جاء يف 

فإذا اكنت هذه الرسالة مدسوسة ملا بل باحلرف،  باللكمة(الرسالة الوازعة) 
  تضمنته من تزنيه للخلفاء؛ فكذلك الكتب املذكورة، إذ الفرق حتكم.

جائب السيد حممد عوذكر السيد حيىي بن احلسني يف (املستطاب) أن من 
أنه اعرتض  - رشح األبيات الفخرية  - أنه ذكر يف كتابه «بن حيىي القاسيم 
ين ﴿ بالرتضية بل املشايخ، واحتج عليه بقو تعاىل: اإلمام حيىي يف قو وا

  ا.ابة آذوا عليـوأن الصح، ]58[األحزاب/ ﴾يُْؤذوَن املؤمننَي واملؤمنات
انتىه  .قال املذكور: فأجاب اإلمام حيىي بن محزة: األو احكوقف يف شأنهم 

الكمه. وهذا باطل عن اإلمام حيىي، ألنه رمحه اهللا مرصح يف مجيع كتبه 
 )الشامل(بل املشايخ يف  - يف األصول والفروع  -ومصنفاته بالرتضية 

وغريها، و مع ذلك كتاب مفرد اختص به هلا. وأما  )االنتصار(و )احكمهيد(و
لعرتة، فهو باطل. فإن قول السيد: إن اإلمام حيىي خالف يف الرتضية إمجاع ا

إمام الزيدية زيد بن يلع ثبتت عنه الرتضية عليهم، بل ثبت عن يلع أيضاً 
الرتضية عليهم، وأئمة الزيدية أكرثهم قائل بذلك، فانظر جمازفات هذا السيد 
وعدم معرفته، وليس مثله ممن يعرتض اإلمام حيىي رمحه اهللا وال حيوم 

  .)2(»حو
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ين املؤيدي. العالمة لشيخنا  /344جممع الفوائد  )1(  جمد ا
 (ترمجة حممد بن حيىي القاسيم).املستطاب ، خمطوط ) 2(
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ي بن م   هـ)774حمد (اإلمام املهدي ع

يف (تلقيح األكاب) عن اإلمام  السيد اهلادي بن إبراهيم الوزير* ذكر 
ه  :اجارص حممد بن يلع ُسئل عن اإلمام املهدي يلع بن حممد بن يلع أن وا

أنَّ مذهب مجهور « :فأجاَب حكم من تقدم بل أمري املؤمنني أو خالفه 
يدية وال  ،أنَّ اجص وقع بل وجه حيتاج يف معرفة املراد به إىل نظر وتأويل الزَّ

قونه ويقطعون بتخطئة رأيه وأنه قد ارتكب  ،يكفرون من دافعه وال يفسِّ
عليه  قال ،ولكنهم ال يعلمون كونها صغرية وال كبرية ،وفعل معصية ،قبيحاً 

ي الزيدية أرق بني روهذا يؤكد الف .)1(»وهذا قول أكرث أهلنا وأتباعهم السالم
  مامية واجلارودية.ي اإلأور

القول بتزنيه القر يف (املنهاج) أن حيىي بن احلسن  العـالَّمةوذكر * 
هو مشهور عن اإلمام املهدي اخللفاء ر اهللا عنهم عن الكفر أو الفسق 

  قدس اهللا روحه. ،ين اهللا يلع بن حممد
ما عرفناه يقيناً من الة والرتضية) ااملو= وهو («* وقال اإلمام املهدي : 

ين اهللا يلع  متأخري ائمتنا  نا اإلمام املهدي  اكملؤيد باهللا حيىي بن محزة، ووا
ه اجارص حممد بن يلع   .)2(»بن حممد وو

  هـ)780يح بن الحسن القر ( العـالَّمة

ج) حيىي بن احلسن القر فصًال كبرياً من كتابه (املنها العـالَّمةخصص 
حابةللالكم بل أحوال  فاع عنهم الصَّ   .وعمر بـكرخصوصاً أبا  ،وا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) تلقيح األكاب رشح أبيات اللباب ـ خمطوط1(
رر الفرائد اجلزء اخكالث ) 2(  خمطوط (آخر مبحث اإلمامة). -ا
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عليهم  اعلم أن يف من يديع حب أهل اكيت: «ذلك الفصل وقال يف أول
حابةقوماً يكنون يف حق  السالم ً عظيماً  ر اهللا عنهم الصَّ وضالًال  ،خطرا

 ً لو نظر يف حال ولعلَّ املزري عليهم  ،وتارة يفسقون ،فتارة يكفرون ،بعيدا
ً عن  ىولرأ ،اإلنصاف لوجدها ال تساوي أثر نعاهلمعني نفسه ب فيها قصورا

وبرشهم باجلنة  ،وكيف وقد أثىن اهللا عليهم ورسو ،مراتبهم يف العلم والعمل
 ،والصرب بل الشدائد ،واجلهاد يف سبيل اهللا ،مع ما هلم من السابقة يف اإلسالم

ين طرد يف ذكر األدلة بل ماكنة اخللفاء، وأجاد يف واست .)1(»وإحياء معالم ا
  . ، مجلة وتفصيالً دفاع الشبهات عنهم

ي بن محمد (بن اإلمام الناصر محمد    هـ)793ع

إحسان الظن باملشايخ هو  نالقر أحيىي بن احلسن  العـالَّمة* ذكر 
سمعناه من هو ما «وقال:  ،اإلمام اجارص حممد بن يلع بن حممداملعروف عن 
ين اهللا أمري املؤمنني حممد بن نلسان إمام زما ة دهرنا اإلمام اجارص  نا وحجَّ

  .)2(»أمري املؤمنني عمر اهللا أراكن اإلسالم بطول عمره
ما هو «الة والرتضية املوا : أنأمحد بن حيىي اإلمام املهديعن * وتقدم 

ً من متأخري ائمتنا  اكملؤيد باهللا حيىي بن محزة، و نا اإلمام عرفناه يقينا وا
ه اجارص حممد بن يلع ين اهللا يلع بن حممد وو   .)3(»املهدي 

عن املتقدمني أنه سئل اإلمام اجارص عن  اهلادي بن إبراهيم الوزير* وحىك 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خمطوط. 2/413) منهاج املتقني 1(
 ) منهاج القر ـ خمطوط2(
رر الفرائد اجلزء اخكالث ) 3(  خمطوط (آخر مبحث اإلمامة). -ا
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يديةأئمة مذهب « :فأجاب ؟ألمري املؤمنني وَسائر َمن خالفه القول  الزَّ
 ،فرقتان: فرقة تقول باحتمال اخلطأوهؤالء  ،باحكخطئة ملن تَقدم أمري املؤمنني

وفرقة يتولونهم ويقولون بأنَّ خطأهم مغتفر يف جنب  ،ويتوقفون يف أمرهم
  مناقبهم وأعماهلم وجهادهم وصالحهم.

ي نراهثم جزم قائًال:  إْذ هم وجوه اإلسالم وبدور  ،وهذا القول اخكا هو ا
  ».الظالم

حابة« ن بعضأضاف: إو باحكقدم بل أمري  واؤأخطوإن  ،ر اهللا عنهم الصَّ
ر لسوابقهم اجلميلة عليه السالم املؤمنني وقد تظاهرت  ،فخطؤهم ُمَكفَّ

  .)1(»فال جرم أن نقطع بصالحهم وجناتهم  اجلنَّـةاألخبار بأنهم من أهل 
بالغوا يف اخكناء ممن «الوزير أن اإلمام اجارص حممد بن إبراهيم وذكر اإلمام 

م َم عليهم، اإلمام يلع بل َمْن تقدَّ ، وأظهروا مواالتهم، والرتضيَة عنهم، والرتحُّ
 - وُرؤيته خبطه املعروف  ، باجقِل املتواتِر -َوِمْن أقرِب َمْن َصحَّ جا ذلك عنه 

ين اهللا يلع بن حممد  ُد بُن املهدي  ين اهللا حُمَمَّ موالنا أمرُي املؤمنني اجارُص 
  .)2(»بن يلع عليهم السالم

  اسعـرن التـالق
  هـ)800اري (وَّ عبد هللا الدَّ  العـالَّمة

واري املعروف بسلطان  العـالَّمةشيخ األئمة * قال  عبد اهللا بن احلسن ا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األكاب رشح أبيات اللباب ـ خمطوط ) تلقيح1(
 .2/59العواصم والقواصم ) 2(
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يباج)العلماء  يديةواجلمهور من : «)1(يف كتاب (ا بل احكخطئة من غري ذم  الزَّ
فيمن تقدم أمري وسلكوا  ،احكورع منهم وأهلوهذا هو رأي فضالئهم ، وال فسق

  ».ونهجوا نهج فضالء أوالده، املؤمنني ما سلكه
ين مدافعاً عنه وعندما أشيع *   ،أنه ينال ممن تقدم علياً تصدر اإلمام عز ا

وهو  ،وقفنا بل ما يق من حال القا املذكور خبالف ذلك «فقال: 
    ».وشاهدنا ذلك يف بعض مصنفاته خبط يده ،الرتضية عنهم

ينوكىف    .بن احلسن فهو من أعرف اجاس به برواية اإلمام عز ا
وينبيغ «وحىك عنه أنه قال بعد نقل بعض الروايات اليت ظاهرها احكجريح: 

ة لّ زَ ـألن هذه م ؛وصال املسلمني ،ن سادات أهل اكيتعتأويل هذه الرواية 
  .)2(»منها م نعوذ باهللادَ ـقَ 

  هـ)822(الهادي بن إبراهيم الوزير  العـالَّمة

ين اهلادي بن إبراهيم الوزير أنه اكن يف أول حياته قد  ذكر السيد صارم ا
حابةأجاب يف مسألة   ،ولكنه بعد رسوخ قدمه يف العلم ،بكالم جارح الصَّ

فقد ذكر يف كتابه  ،رجع عن ذلكوجتاوزه مرحلة احكقليد واحكعصب األعىم 
هبية) أنه سئل عن رجل يقول بصحة إمامة أ  وعمر  بـكر(السالسل ا

وخيطئ  ر اهللا عنه من يقول بإمامة يلع و ،ر اهللا عنهم وعثمان
ً طويالً « فأجاب:  ،املذكورين وفيه قعقعة بل  ،كنت قد أجبت عليه جوابا
حابة أنا ممن يتوالهم ويذهب إىل بل  ،وأنا ممن ال يرى القعقعة عليهم ،الصَّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يباج رشح اللمع آخر كتاب السري ـ خمطوط.1(  ) ا
  ) املعراج رشح املنهاج ـ خمطوط2(
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واملعتربون من أهل اكيت حيومون  ،والقول فيهم بمجرد اخلطأ ،الرتضية عليهم
فاألمجل حتسني الظن وإتباع أمري املؤمنني يف أفعا  ،حول احلىم ولم يقعوا فيه

  .)1(»فلو أهلكهم اتبعناه ،وهو صاحب احلق ،وأقوا
  ).ههاية احكنويه يف إزهاق احكمويوهذا يدل بل أنه رجع عن ما جاء يف (ن

ومن «من (املستطاب) أن: ته يف ترمج ،حيىي بن احلسني العـالَّمةوذكر 
ين: (كفاية القانع يف معرفة الصانع) رصح فيها بالرتضية  مصنفاته يف أصول ا

وقال يف ذلك أبياتاً  ،ورجع فيه و غريه عما يف (إزهاق احكمويه) ،بل املشايخ
:   أوهلا قو

مذهب احلق وسمته   مـذهيب أن علياً 
ر وسمته   ونظايم فيه باجلو هر وا
اكن يل فيهم أَمـتُّه   واعتقاٌد غري هذا

من نزاع بل اخلالفة بعد موت بعد ذكر ما وقع  )خلالصةا(ة قال يف منظومو* 
  :صىل اهللا عليه وآ وسلمرسول اهللا 

يان يمضون عن يدٍ   وموعدهم للحكم يف موقف احلرشِ   إىل احلاكم ا
 من السب رأياً إن ذاك من الُْهْجرِ   ولست أرى احكصويب رأياً وال أرى
 أفاضل قد زلوا وربك ذو ُلْفرِ   ولكن أدين اهللا فيهم بأنهم
ً بنوع من القهرِ   وانقم تأخري الو وقبضهم  بل فدك قبضا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ين  ) حاكه عن1( حابة . العالمة  السيد صارم ا حيىي بن حممد املقرا يف حبث  حول الصَّ

  .227احلسني يف اإليضاح حيىي بن كذلك حاكه العالمة و
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أراد بأنه ال يرى «(تلقيح األكاب): وقال يف رشح هذه األبيات يف كتاب * 
 ً وال يرى رأي  ،بل حيكم عليهم فيه باخلطأ ،تقدمهم بل أمري املؤمنني صوابا

ي ال  ،بل يرى ذلك من الُْهْجر ،أهل السب هلم واألذية وهو: الالكم القبيح ا
  يليق بذوي اإليمان.

يف  واأأخطأنهم  فيهم أعتقدوأكرث ما  ،قال موالنا: وأنا أبرأ إىل اهللا من ذلك
  تقدمهم بل أمري املؤمنني. وقد أفصح بهذا املعىن قو يف اكيت: 

 أفاضل قد زلوا وربك ذو ُغفرِ    ولكن أدين اهللا فيهم بأنهم 

يعين احكقدم بل اإلمام يلع  –وأنا أذهب إىل أنها  ،وهذه يه العقيدة املرضية
واآلثار  ،هلم من السوابق العظيمةيف جنب ما اكن  ،رةفَّ كَ معصية أرجو أنها مُ  -

وإن  ،وتواترت األخبار اجبوية بعلو حملها ،اليت نطق القرآن بفضلها ،اجلسيمة
يديةاكن مذهب اجلماهري من  حابةاحكوقف يف  الزَّ وجتويز أن تكون  الصَّ
س بالرتضية أوال ب ،واحكوقف أحوط ملراد السالمة ،معصيتهم كبرية أو صغرية

ً إىل ما   ،ورد هلم يف القرآن وصح من األخبار املروية فيهم بأوضح بياناستنادا
يهم من األعمال الصاحلة يف تأييد  ،وأن معصيتهم صغرية باجظر إىل ما اكن 

  ».اإلسالم وصحبة الرسول
ولكن  عليه السالم باحكقدم بل أمري املؤمنني واأأخطأنهم : «ذكرو

صىل اهللا عليه  لسوابقهم اجلميلة ومآثرهم الصاحلة وما اكن هلم من مودة اجيب
والقدم الراسخة يف اإلسالم لم نقطع بل هذه املعصية بأنها كبرية  وآ وسلم 

   .)1(»الرمحة وربك الغفور ذو
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .230ونقل هذا الالكم عنه يف اإليضاح  ،، خمطوطتلقيح االكاب) 1(
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أما : «ملتطاولني بالسب فقال اانتقد  و (كفاية القانع يف معرفة الصانع)* 
ل وأقدم من احلظر بل ضفقد طاح و ،وأقدم بل سب القوم ،دم اكصريةمن ع

  .)1(»واكن  بنفسه ُشغل شاغل ،واقتحم بنفسه يف مهواة اخلطل ،أمر َجلَل
ذكر ومن مؤلفاته كتاب (منهاج اخلريات إىل اقتطاف نفائس اخكمرات)  *

السيد حيىي بن احلسني بن القاسم أنه عبارة عن منظومة، جعلها 
حابةيف اجيه عن سب  فصالً  وخصص منها فصوالً    .)2(» ر اهللا عنهم الصَّ

  هـ)832القا يوسف بن أحمد ( العـالَّمة

يديةشيخ  العـالَّمة* قال القا  يف وقته يوسف بن أمحد بن عثمان  الزَّ
َ  لََقدْ ﴿: يف (اخكمرات) اخكال يف تفسري قول اهللا تعاىل ِ  إِذْ  الُْمْؤِمننِيَ  َعنِ  اهللا َر

َْت  ُفَبايُِعونََك  جَ  حتَ نْ  قُلُوبِِهمْ  يِف  َما َفَعلِمَ  َرةِ ـالشَّ
َ
ِكينَ  َزَل ـَفأ ثَاَنُهمْ  َعلَْيِهمْ  ةَ ـالسَّ

َ
 اـَفْتحً  َوأ

دالة من بايع هذه اكيعة؛ ألنه ـم بعـومن ثمرات اآلية احلك: «]18/ الفتح[ ﴾َقِريًبا
ومدحهم  ،وأخرب حبسن رسائرهم ،عنهمتعاىل سماهم مؤمنني وأخرب بالرضا 

ذا ـوه ،بإنزال السكينة عليهم ويه طمأنينة قلوبهم واللطف املقوي لقلوبهم
 ،ة أرجح من احكوقفـفتكون الرتضي ،يلزم منه وجوب مواالتهم واملحبة هلم

  .)3(»زم حسن الظن بهمـويل
ْمَوالُِكمْ  ُدواوََجاهِ  َوثَِقاًال  ِخَفافًا انِْفُروا﴿ وعند تفسري قو تعاىل:

َ
ْغُفِسُكمْ  بِأ

َ
 َوأ

وثمرة هذه اآلية « - ]117/احكوبة[﴾َيْعلَُمونَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  لَُكمْ  َخرْيٌ  َذلُِكمْ  اهللا َسبِيلِ  يِف 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )كفاية القانع يف معرفة الصانع ـ خمطوط.1(
 ) املستطاب ـ خمطوط. ترمجة السيد العـالَّمة اهلادي بن إبراهيم الوزير.2(
انعة 3(  .5/221) اخكمرات ا
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م: وبل فضل عثمان ـقال احلاك ،الكريمة: بيان فضل املهاجرين واألنصار
مجع اهللا بني  وقد، خصوصاً؛ ألنه جهز جيش العرسة بمال لم يبلغ غريه مبلغه

فوجب  ،وخربه تعاىل صدق ،اجيب بأتباعووصفهم  ،ذكر اجيب وبني ذكرهم
القطع بل صفاء رسيرتهم ووجوب مواالتهم. تم الكم احلاكم. فتكون 

ر اهللا  الرتضية بل من اكن من هؤالء أحوط من احكوقف حال خنل باملواالة
  . )1( »نهمع

حابةدام بل تفسيق قإن اإل«يف (االستبصار): أكد و*  دخول يف  ؛الصَّ
ين يفونقصان  ،ومحق، اجلهالة   .)2(»وجرأة بل اهللا ا

  هـ)840اإلمام املهدي أحمد بن يح املرت (

إىل  نيعااكن اإلمام املهدي من أبرز املدافعني عن اخللفاء الراشدين، وا
  : عنهجاء مما و ة لألدلة،دراسرؤية وحتسني الظن بهم والرتضية عنهم بناء بل 

يدية من املحققون :مسألة: «(القالئد) يف*  يف  يلع بل وخطأ املتقدمني :الزَّ
ً  ،ملخالفتهم القطيع؛ اخلالفة قطيع بل  وال يقطع بفسقهم إذ لم يفعلوه تمردا

فال تمتنع الرتضية عليهم حكقدم القطع بإيمانهم فال يبطل  :قلت .لشبهة
  .)3(»بالشك فيه
رر * و ( حتجاج بل ترجيح القول ) بسط االرشح القالئد الفرائدا

فهو عقيدتنا وعليه اعتمادنا ملا اقتضته الرباهني القاطعة «ثم قال:  ،بالرتضية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انعة 1(  .3/484) اخكمرات ا
 الستبصار خمترص كتاب االنتصار ـ خمطوط.) ا2(
 مقدمة اكحر الزخار. 95) القالئد 3(
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وإن اكن الواجب االهتداء بهديهم؛ إذ هم  ،اليت قدمنا ال ألجل تقليد آبائنا
  .)1(»سفينة اججاة من العذاب

فصل واخلالف  :قوعند يف كتاب الشهادات ، الزخار) اكحر* وقال يف (
ين  ،ورضب يقت الفسق ال غري«ما لفظه:  ،رضوٌب  كخالف اخلوارج ا

 ً ين يسّبون الشيخني جلُرأتهم بل ما ُعِلَم حتريمه ،يسّبون عليا  والروافض ا
  . )2(»قطًعا

املخالف ال خيلو إما أن ينكر ما رويناه من : «بأن يف (الغايات)احتج * و
 ،فذلك وإن أمكنه يف األحاديث األحادية ال يمكنه يف املتواترات، اخكناء عليهم

ودخوهلم يف  ،فال سبيل  إىل إنكار ورود اخكناء عليهم ،وإال لزم كفره
ولكن يدىع أنه مرشوط  ،وإما أن يعرتف بوروده .العمومات املذكورة

م أعلم أم اهللا وقفني: أأنتتنقول للم فحينئذٍ  .باستمرارهم بل تلك احلال
والرشط  ،؟ فإن قد وقع اخكناء املرشوطعليه وآ وسلم اهللاصىل ورسو 

فهال استحسنتم ما استحسن اهللا  ،مضمر غري مظهر يف الكم اهللا ورسو
حابةاخكناء بل يف  صىل اهللا عليه وآ وسلموتأسيتم برسول اهللا  ،ورسو  الصَّ

خء هلم وإضمار الرشط  اهللا َرُسولِ  يِف  لَُكمْ  اَكنَ  لََقدْ ﴿ اهللا تعاىل:وقد قال  ،وا
ْسَوةٌ 

ُ
َْومَ  اهللا وـيَرْجُ  اَكنَ  لَِمنْ  ةٌ ـَحَسنَ  أ ْ   .)3(»]21/األحزاب[ ﴾ َكثرِيًا اهللا َوَذَكرَ  اْآلِخرَ  َوا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رر الفرائد يف رشح القالئد 1(  خمطوط . 291ـ 290) ا
 .25/ 5) اكحر الزخار 2(
 ، نقال عن الغايات.209) اإليضاح ملا خفا 3(
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  هـ) 840محمد بن إبراهيم الوزير (الحافظ 

 ،ال خيىففاع عنهم يف كتبه اوترضيته و ،مشهور معلوم هالكمه يف كتب
ب عن سنة أ القاسم)  وقد أفرد يف كتابه الشهري (العواصم والقواصم يف ا

فاع عن  حابةما يقرب من جمت يف ا   مجلة وتفصيًال. الصَّ
 أصحاب حب وجوب :بل املتواترة اجصوص دلت« ومن قو يف ذلك:

 واحرتامهم وتكريمهم وتعظيمهم ،وأرضاهم عنهم اهللا ور وآ اهللا رسول
 واعتقاد ،بآثارهم واالستنان ،بإمجاعهم واالحتجاج ،مزنحكهم ورفع ،وتوقريهم

كر الكريم القرآن به نطق ما  ،للناس أخرجت أمة خري: نهمأ من احلكيم وا
ِينَ  اهللا ولُ ـَرسُ  دٌ ـحُمَمَّ ﴿: ز وجلع اهللا يقول وفيهم َّ شِ  َمَعهُ  َوا

َ
اءُ ـأ  ارِ ـاْلُكفَّ  بَلَ  دَّ

ًعا تََراُهمْ  بَيَْنُهمْ  اءُ ـرمَُحَ  ًدا ُركَّ  وُُجوِهِهمْ  يِف  ِسيَماُهمْ  َورِْضوَانًا اهللا ِمنَ  َفْضًال  يَبَْتُغونَ  ُسجَّ
ثَرِ  ِمنْ 

َ
ُجودِ  أ   .)1( »]]29 الفتح[ ﴾السُّ

و  .)2(حيىي بن احلسني بن القاسم يف القائلني بالرتضية العـالَّمةوذكره 
حابةأشعار يف مدح    : )3(منها ،ر اهللا عنهم الصَّ

 حب الرسول وإ منه ذو رحمهذا و مؤنس زاد الرجاء 
 أهل الكساء وحب الصحب لكهم السيماوحب آل رسول اهللا 

  هـ)877عبد هللا النجري ( العـالَّمة

: بأنبل حتسني الظن باخللفاء عبد اهللا بن حممد اججري  العـالَّمةاستدل 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (اكاب اخلامس: بدع أهل اإلسالم).، 417) إيثار احلق بل اخللق 1(
 . 239) اإليضاح ملا خفا من االتفاق بل تعظيم صحابة املصطىف 2(
 ) ديوان ابن الوزير ـ خمطوط. 3(
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وخطؤهم مشكوك يف  ،وع به ال يرتفع إال بالفسق املقطوع بهـاملقطاإليمان «
ع ـوإال الرتف ،ك فيهـوع به بالشـفال يبطل ذلك اإليمان املقط ،كونه فسقاً 

قني بالشك ولاكن يلزم أن تمتنع الرتضية عن لك من  ،وهو معلوم اكطالن ،ا
لك منهم أن يكون  إذ جيوز يف ،وغريهم ،ه من العلماء والزهادـم عصمتلَ عْ لم يُ 

  . »ة إليمانهـقد فعل كبرية مبطل
 َ يديةقدماء «ب إىل سَ ون عليه  منع الرتضية عن املتقدمني بل يلع :الزَّ

وهو  ،ولم يقطع جبواز الرتضية عنهم إال املتأخرون ،وبعضهم توقف ،السالم
ل   .)1(»املوافق لت

روايات رصحية ملا قدمنا من  ؛القدماء نظرملنع الرتضية عن و روايته 
وقد تقدم عن االئمة قبله رواية الرتضية عن القدماء، وسيأ مزيد  ،عنهم
وحيتمل أن العالمة اججري  ح عند ذكر ترجيح الرتضية بل احكوقف، يتوض

ً يف ذلك، ولم نقف بل راد بالقدماء بعضهمأ ، وإن اكن لم يرو ألحدهم الكما
  .نص يدل عليه 

  اشرـرن العـالق
  هـ)900الدين بن الحسن (اإلمام عز 

ين معروف مشهور من اخكناء بل املشايخ وترضيته  ،موقف اإلمام عز ا
وقد أيد يف (املعراج) ما ذكر  ،ومنها ما هو خبط يده ،عنهم ثابتة مشهورة عنه

ه روايات أخرى العـالَّمة ، وأطال يف رشح القر يف (املنهاج) وأضاف إ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) رشح القالئد ـ خمطوط.1(
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فاع عنهم    .فضائل الصحابة وا
 وعلمائنا فالظاهر عنهم القول بعدم احكفسيق أما أكرث أئمتنا«* وهو القائل: 

خ يوهلذا نُِقَل عنهم حسن اخكناء بل املشا - يعين ملن نىف إمامة اإلمام -
والرتضية عنهم واحكعظيم  ،عليه السالم  املتقدمني بل أمري املؤمنني يلع

  .)1(»العظيم هلم
لم يعتد املصنف «للعالمة القر يف (املنهاج): وقال يف تعليقه بل الكم 

بما يذكر يف تكفريهم ر اهللا عنهم حكناهيه يف الضعف وإفراطه يف 
ً  ،الفحش   .)2(»وكيف يريم بالكفر أرسخ اجاس إيماناً وأشدهم فيه أراكنا

  هـ)914السيد صارم الدين الوزير (

 من ظهر فسقه كمن أئمتنا واملعزتلة وهم عدول إال: « يف (الفصول) * قال 
وقد تاب اجاكثون بل األصح ال ولم يتب.. ثم قال: عليه السالم قاتل الو 

وإن ُقطع  ،وبعض املارقني. فأما املتوقفون فال يفسقون بل األصح ،القاسطون
  .)3(»خبطئهم

  واليت منها: ،)4((البسامة)املعروفة بـ  * وهو صاحب األبيات الشهرية
َّ أبو حسٍن فرضِّ عنهم كما   أو قف عن السب إما كنت ذا حذرِ     ر

 وسابقات وإن جاروا فال جترِ     فللمشايخ حق ليس جنهله
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: القول يف احكفسيق) 1(   .املعراج رشح املنهاج خمطوط اجلزء اخكا
  . 51ص  ) حوار يف اإلمامة بتحقيقنا2(
  380) الفصول اللؤلؤية 3(
  .1/264 راراألب) أنظر مآثر 4(
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 اء واألرسِ ــروه بل اآلبــوآث    قاموا مع املصطىف املختار واجتهدوا
 ثقل املتاعب واكأساء يف اهلجرِ     وهاجروا اهلجرة الغراء واحتملوا

ً وسل بدراً   ريـواكً ثم ذا أمــؤتة وتبـوم    وسل أحداً  وسل حنينا

ي أنه املقرا * وروى حيىي بن محيد   همإمجاع خَ أرَّ سىع يف مجع الزيدية وا
حابةبل منع سب    . الصَّ

ي الزُّ  العـالَّمة   هـ)916ف (يْ َح محمد بن ع

حابةملاكنة  خصص يف كتابه (مآثر األبرار) فصالً  يديةعند  الصَّ ونقل  ،الزَّ
اعلم أن فضل املشايخ اخكالثة ال جيهله إال : «قالثم  ،األئمةعن  نصوصاً  فيه

ين بل احكأويالت  -وأضاع  ،رهـمن أعىم اهلوى بص يف عدم محل أعالم ا
اق أئمتنا يف حقهم بَّ ره سُ ـدم طرف مما ذكـوقد تق ،عمره - املناسبة لسوابقهم 

ومدنية؛ وكفاهم   مقربةوجا بهم أسوة حسنة إىل اخلري ،من احكرصيح بالرتضية
ً ما ذكره السيد ين رشفا ذه األبيات املفصحات بسوابقهم اليت يف ه صارم ا

ارين بالق ،يستحقون بها املثل األبل    ».ىلَّ عَ دح المُ ـوالفوز يف ا
حابة كبار من أحد إىل أنسب وال«: أضافو  يوجب ما عنهم اهللا ر الصَّ

هم يف أسلك بل ،واإلكفار احكفسيق   .)1( »األطهار اكيت أهل جل مسلك تو

  هـ) 926محمد بن أحمد مظفر ( العـالَّمة

اعلم أن فضل «حممد بن أمحد بن حيىي مظفر يف (الرتمجان):  العـالَّمةوقال 
وجا ممن سلف من أئمتنا  ،املشايخ اخكالثة ال جيهله إال من أعىم اهلوى بصريته

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/263) مآثر األبرار 1(
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فلم  ،وأرشف قدوة ،إىل اآلن أسوةلسالم اعليه  منذ يلع ،صلوات اهللا عليهم
ف. وقد ـومتوق ٍض رَ بل هم بني مُ  ،ثةنسمع عن أحد منهم السب ألي اخكال

: -  دين الوزيرـيعين صارم ال - ر اهللا عنه أجاد موالنا السيد اإلمام   يف قو
َّ أبو حسٍن   أو قف عن السب إما كنت ذا حذرِ     فرضِّ عنهم كما ر

  .)1(»بما تضمن أبلغ اخكناء عليهم بتعداد مواطن اجلهاد وقد أشار موالنا
عند رشح قول اإلمام حيىي بن محزة: وال يصىل (البستان): كتاب * وقال يف 

حابةخلف من يفسق  ألنه اعتقد ذلك لشبهة طرأت عليه وهو «. ما لفظه: الصَّ
 اهللاتقدمهم بل أمري املؤمنني فال تصح الصالة خلف من سّبهم ألنه جرأة بل 

 ،ع القطع بتقدم إيمانهم واختصاصهم بالصحبة لرسـول اهللام ،واعتداء عليهم
صىل وقال ، ومن رسو والفضائل اجلمة وكرثة اخكناء عليهم من اهللا سبحانـه

وأي جرأة أعظم من » ال يؤمنكم ذو جرأة يف دينه: «اهللا عليه وآ وسلم
جرة وإحراز الفضل اعتقاد هالك من  الفضل والسبق إىل اإلسالم واهل

  .وبذل اجفوس واألموال هللا ولرسو واملراتب العلية واإلنفاق يف اجلهاد
لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما : « صىل اهللا عليه وآ وسلموقد قال 

  . )2(»فنعوذ باهللا من اجلهل واخلذالن» بلغ مد أحدهم وال نصيفه

  هـ)965اإلمام يح شرف الدين (

ين يف منظومته (القصص احلق يف سرية خري  * ذكر اإلمام حيىي رشف ا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .81) الرتمجان البن املظفر ـ خمطوط 1(
 .1230صنعاء، رقم يف اجلامع الكبري باملكتبة الرشقية خمطوط ب ) البستان رشح اكيان ، 2(
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ن حتدث عن اإلمام يلع استطرد أد عبو ،مجلة من أصحاب رسول اهللا )1(اخللق)
  :قائالً 

 وللصحابة من نبل يدانيه   وكم للقرابة من فضل ومن رشف 
 راريهذـطهر طنب كما طابت     كفاطم وسليليها كذاك بنات الـ
 فيهن آيات ترشيـف وتزنيه    والطيبات نساء الطهر من وردت
 وابنيهما وأ بكر وثانيه    ومحزة ثم عباس وجعفرهم
 وطلحة وابن عوام حواريه    ومثل عثمان مع سعد سعيدهم
 ونسل عوف عديد العرش يوفيه    واكبن جراحهم مجت فضائلهم

  قال:واستطرد يف ذكر آخرين من الصحابة إىل أن 
كر يف غري فصل من مثانيه    وكم ثنا ملن جاء اخكناء هلم  يف ا

ه    رضا ثقةٌ  ولكهم عندنا عدٌل   حتم حمبته حتم تو
 أحداُث سوٍء وماتوا يف أثانيهِ     إال أناس جرى من بعده هلمُ 
 أمر اإلليّه والقسـط املنافيه    من ردة ومروق واخلـروج عن الـ

يف (سمط  يدارـاجلنويف (اإليضاح) بن القاسم حيىي بن احلسني ه دَّ وعَ * 
  املتقدمني بل اإلمام يلع.اخللفاء من القائلني بالرتضية بل  )2(اجلمان)

 ،يفيد أنه ممن حيسن الظن باخللفاء  )3()األثمار(و الكم يف رشح مقدمة * 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  245ـ  244) ابتسام الربق يف رشح القصص احلق 1(
 ) سمط اجلمان ـ خمطوط، املسألة السابعة والعرشون.2(
 . "األثمار"  كتاب يف الفقه بل (األزهار) لإلمام املهدي أمحد بن حيىي املرت) 3(
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  دون احكفسيق.وقد تقدم نقل الكمه يف حاكية إمجاع أهل اكيت بل احكخطئة 

  هـ)990يح بن محمد املقرائي ( العـالَّمة

حيىي بن حممد محيد املقرا يف كتاب (نزهة األخبار):  العـالَّمةقال * 
إذ أقل األحوال  ،وعمر وعثمان ومن قدمهم بل يلع بـكرال خيطأ أبو  أنينبيغ «

   .)1(»وان الًك طلب احلق ،واالجتهاداألنظار  استواء
فاع عن  رسالة * و حابةيف ا سألين : «اجاء يف أوهل ،عنهم ر اهللا الصَّ

ما  أو ،ر اهللا عنهم هل اكيت يقول بالسب يف املشايخأسائل هل أحد من 
نه لم أفأجبت ب ،مهِ ابنا من وَ حم عليه من أعيان أصهِ ا وَ يقوم مقامه؟ وذلك لمَّ 

ثم أخذ يف نقل  .)2(»يف حتريم ذلك والكف عما هنالك اجويوجد ذلك بل حرَّ 
     ع يف ذلك فأفاد وأجاد.ـالكم األئمة وبيان موقفهم وتوس

  القرن الحادي عشر

  هـ)1029اإلمام القاسم بن محمد (

وهو حمسوب  ،يعترب اإلمام القاسم بن حممد أبرز أئمة الزيدية بعد األلف
 يف كتابه (اإلرشاد) ردود بل  ،بل احكوجه املتشدد داخل املدرسة الزيدية

ومع ذلك فقد اكن موقفه من  ،اإلمام حيىي بن محزة فيما يتعلق بتصويب اآلراء
  اخللفاء الراشدين موقفا معتدًال، فمما جاء عنه: 

واحلق أنهم إن لم يعلموا استحقاقه دونهم بعد «(األساس): قو يف كتاب  *
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .214) نزهة األخبار ـ خمطوط، نقله عنه يف اإليضاح 1(
 ) جواب مسائل للمقرا ـ خمطوط .2(
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احكحري فال إثم عليهم .. وإن علموا فخطيئتهم كبرية.. ثم قال: ولعل توقف 
. فبىن بل أن األمر )1(»كثري من أئمتنا لعدم العلم بأنهم علموا أو جهلوا

نه جاء يف بعض اجقل أرغم  وال يعلم تعمدهم للحق فيما أقدموا عليه. ،حمتمل
  ».إن« :من دون..». يعلمواواحلق أنهم لم «عن (األساس) أن اللفظ هكذا: 

لك قال اإلمام القاسم يف : «حيىي بن احلسنيالعالمة * وقال حفيده  و
حابةرساحكه املشهورة يف  ومع قوة «فيها ما لفظه:  سأاليت يه جواب ملن  الصَّ

ل ظن فقط أن ذلك حصل منهم عمداً  ههذا األصل ورجحانه بل معارض  ،حتصَّ
فوجب  ،والظن ال يعمل به يف هذه املسألة وأشباهها؛ ألنها من املسائل العلمية

  .)2(»حبروفه انتىه». الوقف
أخربىي القا حممد : «قالأنه قال عنه حيىي بن احلسني  وروى العالمة* 

يا  : -رته ـوكنت حبض - بن حممد ل اإلمام القاسم ئس :قال ،بن أمحد الشظيب
حابةموالنا إنكم تسبون  وقال: كذبوا ال  ،. فتغري وجه اإلمام القاسمالصَّ

  .)3(»نسبهم أصالً 

ي ( العـالَّمة   هـ) 1060إبراهيم بن يح السحو

وال : «يف (رشح اخكالثني املسألة) إبراهيم بن حيىي السحو العـالَّمةقال 
يديةإشاكل عند   ،وإن كنا ال نعلم قدر اخلطأ ،باحكقدم عليه واأأخطأنهم قد  الزَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الطبعة األو 178و 168) األساس: 1(
  .265اإليضاح ملا خفا ) 2(
. ) املستطاب ـ خمطوط، ترمجة أمحد بن3(   حممد الرش
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من  فإذا اكن بل يقني .)1(»إال أنا من إيمانهم بل يقني فال ننتقل منه إال بيقني
اء بعضهم ؛هم واجب عليهؤالوإيمانهم ف    بعضاً. ألن املؤمنني أو

  هـ) 1094محمد بن عز الدين املف ( العـالَّمة

و « يف ترمجته يف (املستطاب):  ،حيىي بن احلسني بن القاسم العـالَّمةقال 
ب عن  حابةكتاب (اإلنصاف) يف ا والرتضية بل املشايخ اخكالثة وحتريم  الصَّ

ووجدت الكمه يف (اكدر الساري)  .)خالصة املتون(وذكره زبارة يف  .)2(»همسب
   ولعلنا نقف بل كتابه املذكور ونُفيد منه أكرث. ،يميل إىل الوالء

ى هللا إسماعيل بن القاسم (   هـ)1087اإلمام املتوكل ع

حابةوأنه جيب تو : «اإلمام املتولك بل اهللا إسماعيلقال  ر اهللا  الصَّ
اق ،عنهم و احلديث: أنهم ليسوا  ،وأنه ليس منهم املنافقون وال الفسَّ

  .)3(»بأصحاب ملا أحدثوه
ه بل صنعاء حيىي بن احلسني  ،حيمد عليهو موقف  وذلك أنه عزل وا

اكن  :األمري العـالَّمةقال  ،الراشدين اخللفاءتطاول بل مقام حني  ،بن املؤيد
صاحلني ممن لحيىي بن احلسني متبوخً غرس شجرة الرفض يف قلوب مجاعة من ا

  .)4(أدركناهم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) رشح اخكالثني املسألة، املسىم: األلطاف يف معرفة خيف األلطاف.1(
 خمطوط، ترمجة املفيت. ـ) املستطاب 2(
 .28) العقيدة الصحيحة 3(
 . 31) أنظر األحباث املسددة للمقبيل 4(
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  هـ)1092أحمد بن صالح بن أبي الرجال ( العـالَّمة

أمحد بن صالح املؤرخ  العـالَّمةحيىي بن احلسني أن القا  العـالَّمةذكر 
 صىل اهللا عليه وآ وسلميف كتابه (أعالم املوايل) : قو قال بن أ الرجال 

أنه تكون كبائر املعا  ،»اعملوا ما شئتم فإ قد غفرت لكم«ألهل بدر: 
  وال يعلم مقادير اخكواب والعقاب إال اهللا عز وجل. ،يف حقهم صغائر

ي «وقال:   ».كما عرف ،احكخطئة ال تمنع الرتضية« :يف موضع آخر وقال وا
ألن ـأما أوًال: ف ،ربيـب واحكـيرتك السين شأنه: أن ـأراه جف وملن يعني

ىن احلكمة ـفإن الوجه بمع ،وسواء اكن الوجه معروف أو ال ،ري املؤمنني تركهـأم
ي أتهم به هذا رجوع عن رأي اجلارودية و .)1(»د اجلهل به..يال يف   .ا

  رن الثاني عشرـالق

ن بن القاسم العـالَّمة   ).ـه1100( يح بن الحس

من  املا خف اإليضاحبن احلسني بن القاسم بن حممد كتاب ( للعالمة حيىي
ً  ،االتفاق بل تعظيم صحابة املصطىف) من األحاديث يف فضل ضمنه كثريا

ً  ،الصحابة واجيه عن سبهم يف تعظيم الزيدية من أقوال أئمة وأورد فيه كثريا
حابة لك وأكرث ،عموما والشيخني خصوصاً  الصَّ  ِف لم خيو ،من االحتجاج 

، ة عنهمــورجح الرتضي ،يتطاول بل أحد منهم بالسب والرباءةامتعاضه ممن 
لك   .واستدل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 279) هكذا يف اإليضاح 1(
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ي ( العـالَّمة   هـ) .1108صالح بن مهدي املقب

املقبيل اخكناء احلسن بل اخللفاء الراشدين والرتضية  العـالَّمةاملشهور عن 
ً م تصدى للك من تطاول عليهمبل و ،عنهم وإجالهلم  ،نهمأو غمز أحدا

لك  تهموه ا، ويف نقده وجترحيه بسبب آرائهمتأخرو اجلارودية أطال ونتيجة 
يستسيغون سماع أي رأي وسطي  باجصب وحاشاه، ولكن املتعصبني ال

  .يقدس سوى احلقيقة وال يتمسك بسواها معتدل ال
حابةمجع فيها بني أبيات لعالمة املقبيل لو   :)1(قالف ،والقرابة الصَّ

حابةبني   رقا ـمف اإلح ـقب  والقرابة الصَّ
 فهو الشيق بال اسرتابة    هـذا دينـمن اكن ه

 اإلصابةعني  يا طاكا   همـع بني والئـاجلم

وهذا ما عرضه هلجوم من قبل اجلارودية ح أقذعوا يف ذمه واعتربوه من 
من وهاجر إىل مكة.   اجواصب وضيقوا عليه، فاضطر للخروج من ا

فاع عن الصحابة والرتضية عنهمرمحه اهللا وكتبه  واجقمة  ،مشحونة با
  موقفه.سالمة يف  شكفليس ثم بل الروافض، 

  هـ) .1115( بن محمد العبدي إسحاق العـالَّمة

ما ورد يف حق يلع  بن حممد العبدي بعد أن حىك إسحاق العـالَّمةقال 
فليتجنب : «وسلمصىل اهللا عليه وآ  من أحداث بعد وفاة اجيب ىوجر

حابةاملطلع رمينا بما حنن عنه مربؤون من القدح يف  واإلخراج هلم عن  الصَّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 9أنظر مقدمة االحباث املسددة ص ) 1(
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وليس يل نزٌل بل هذا  ،فإ حبمد اهللا عن ذلك لكه بمعزل ،مضان اإلصابة
  املزنل. 

حابةواللك من  بربكة  -  سالمتهملوحنن  ،عندنا إن شاء اهللا ناجون الصَّ
ولِْم ال تكون صحبتهم  ،راجون – املرعيةوصحبتهم  ،ومنارصتهم ،إيمانهم

واججاة احكامة من رش يوم  ،لسيد األولني واآلخرين قاضية بالفوز والسالمة
  .)1(»ونعوذ باهللا أن يكون يف أعناقنا ألحد منهم ظالمة ،القيامة

ر (   هـ)1182العالمة محمد بن إسماعيل األم

 رفيع ومقام نبيل وشأو جليل شأن فلهم عنهم اهللا ر الصحابة وأما
 وإخوانهم وعشائرهم وأوطانهم أهلهم اهللا دين يف فارقوا منيع وحجاب

ين وهم وأعوانهم وأنصارهم  وأودع كتابه يف عليهم جال جل اهللا أثىن ا
ة واألخبار اجبوية املمادح وفيهم وخطابه الكمه رشيف ثناءهم  ال بأنه الرسو

  .)2(»ذهبا أحد مثل أنفق ولو نصيفه وال أحدهم مد أحد يبلغ
تركت ذكرهم جتنباً  ،وبعد هؤالء يف القرون اخكالثة األخرية كثريون

  ملتقدمني.امواقف املتأخرين انعاكس ملواقف أكرث ن أ، إذ طائل بالللتطويل 
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  بمكتبة اجلامع الكبري /صنعاء. .خمطوط – 207) االحرتاس من نار اجرباس املجت األول 1(
  "ط. دار العاصمة". 106ثمرات اجظر يف علم األثر  )2(



  

  

سا  خا    ا
Å^ÊˆÖ]Ý]†ÓÖ]íe^vĆ’Ö]àÂíè‚è 

ي يديةعلماء فيه عمل  يف الوقت ا أجل توضيح ما بوسعهم من  الزَّ
حابةموقفهم جتاه  ما أشلك من توضيح عملوا بل  ،بمختلف مراتبهم الصَّ

حابةبعض روايات عن   ،املقبوليف حدود  ،بل السالمةها وبيان وجوه محل ،الصَّ
ب  اتوتصدوا لرد شبه ،برش يصيبون وخيطئونهم بل أساس أن الغالة بأسا

 ،إىل درجة احكقديس الوالء لم يذهب بهم إذ  ،علم وإنصافتدل بل  ،علمية
ولكن بل أساس أن هناك ولم يدفعهم اّجقد إىل درجة احكجين واحكجريح، 

ً فرق  ،حتريوبني عناد و ،جحود وجهل وبني ،وبني عمد وسهو ،بني خطأ وخطأ ا
  واهللا يتو الرسائر. إال الظاهرمن مجيع ذلك وليس جا 

  المبحث األول: مؤلفات ومواقف وأحكام  
يديةصص معظم كتب خُت  ً  الزَّ لالكم عن ليف موضوع اإلمامة: فصًال خاصا

حابة مع تفاوت يف اإلجياز ، واملناوئني ، بل اإلمام يلع املتقدمني الصَّ
ً ، واإلسهاب ً مفردا لك كتابا ورشح  ،رؤيتهمبيان إىل هدف ، يوبعضهم أفرد 
يها رد فوال ، والعداوةشيكِّ وبني التَّ  ،بقد والسَّ ح الفرق بني اجَّ يوضتوخلفيتها 

 ْ ْ رِ فْ مُ بل ال فومم ،طرِّ فَ مُ ط وال   :ن أفرد هذه املسألة باحكأ
حابة)ـل، ه)325(* حممد بن أمحد أ اخكلج   ،ه كتاب يف (فضائل الصَّ

يدية«ذكره  الوجيه يف  ونقل عن (أعيان الشيعة): أن أبا  ،»أعالم املؤلفني الزَّ
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يدية.   اخكلج اكن من حمد الزَّ
  ،ه) 411( سنة املتو أمحد بن احلسني اهلاروىي املؤيد باهللاإلمام * 

حابة. رد كتاب يف ال بل رجل يسىم: (قابوس) كتب رسالة يف الطعن بل الصَّ
  ).خمطوط - ذكرها احلاكم اجلشيم يف (جالء األبصار

ألف كتاب ، ه) 420( سنة املتو البسيتإسماعيل * أبو القاسم 
حابةللالكم يف مسألة فيه حبثاً صص (احكحقيق يف اإلكفار واحكفسيق) خ  الصَّ

ين تقدموا    .ودافع عنهم يلعبل اإلمام ا
(أطواق   -1 منها: ،ه)  عدة رسائل749( * اإلمام حيىي بن محزة

حابةاحلمامة يف محل  ويظهر أنه حبث منزتع من كتاب  بل السالمة). الصَّ
(الرسالة الوازعة   - 3(احكحقيق يف اإلكفار واحكفسيق).   - 2(االنتصار ).   

ثم طبع  ،ِمْسِببمرص1348املرسلني). طبع سنة  للمعتدين عن سب صحابة سيد
مين سنة  (أطواق مضمونه نفس مضمون و ه.1410مرة أخرى بدار الرتاث ا

  احلمامة).
ً من كتابه ، ه)780( * حيىي بن احلسن القر خصص فصًال كبريا

حابة وفضائلهم، وأجاد يف دفع الشبهات  عناملتقني) للالكم  (منهاج ماكنة الصَّ
  . عنهم بأسلوب عليم رصني

 كتاب (صفوة  ،(القرن اخكامن) * أمحد بن مري احلسين اجلييل
حابةالصفوة) يف فضائل  أثناء  . ذكره حيىي بن احلسني يف (املستطاب)الصَّ

يديةالث من (طبقات وإبراهيم بن القاسم يف القسم اخك ،ترمجته ) ترمجة الزَّ
  .)109(رقم 
 كتاب ، (القرن اخكامن) حممد بن يوسف بن هبة الفضيل القديم* 
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ً بل من زعم أن أئمة عتسافمن ذوي اال (االنتصاف يدية) ضمنه ردا  الزَّ
حابةخالفوا اإلمام زيد يف موقفه من  ين يف (املعراج).الصَّ   . ذكره اإلمام عز ا

ين بن احلسن* اإلمام عز  ه) اسرتسل يف رشح أحوال 900( ا
حابة ، وأضاف أشياء لطيفة بل ما ذكر الشيخ وماكنتهم يف كتابه (املعراج) الصَّ

.   العـالَّمة القر
(حل الشبهات الواردات يف كتاب  ، ه)1010( * عبد العزيز بهران

حابة ، لم نعاءضمن جمموع يف مكتبة اجلامع الكبري بصيوجد ، اخكقات) الصَّ
  .اطلع عليه

ين املفيت  ،(منهج اإلنصافكتاب  ، ه) 1049( * حممد بن عز ا
ب عن  حابةالعاصم من االختالف) يف ا والرتضية بل املشايخ اخكالثة  الصَّ

 رقم ،بمكتبة هوجدا أنه احلبذكر ، ذكره يف (املستطاب)وحتريم سبهم. 
)478(.  

 ا:مأحده ، كتابان، ه)1100( * حيىي بن احلسني بن القاسم
توجد منه نسخة ، من االتفاق بل تعظيم صحابة املصطىف) ا(اإليضاح ملا خف

وقد طبعته مكتبة الصحابة بالشارقة يف يف مكتبة اجلامع الكبري بصنعاء. خبطه 
  جمت بتحقيق عبد الرمحن املعليم.

حابحق (منتىه اإلصابة فيما جيب من رخية ثانيهما: و منها نسخة  ،)ةالصَّ
  .بصنعاء املؤلف يف مكتبة األوقاف باجلامع الكبري خبط

قال ه) 1142( الصنعا فشخاأل حيىي بن حسني بن صالح السيد* 
حابة يف رسالة الشواك يف (اكدر الطالع):   احكزنية مسلك فيها سلك الصَّ

 عبد السيد عليها اعرتض ذلك ومع، يستحقونه ملا تطفيف من فيها ما بل، هلم
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ؤابة (إرسال سماه باعرتاض ه)1144( الوزير يلع بن اهللا  مسألة جنيب بني ا
حابة  احكزنيه من صالح السيد بناه ما هدم االعرتاض هذا يف ما وحاصل )الصَّ
  .، وإظهار مذهب الزيدية يف شأن الصحابةواخكلب السب عن للصحابة

 رسالة سماها (سهام ، ه)1272(* حممد بن حيىي بن يلع السماوي 
ب عن  حابةاإلصابة يف ا  (هجر العلمكتابه األكوع يف  اذكره، )الصَّ

  ). ومعاقله
 ه)  (صيانة العقيدة1323( السيايغبن حيىي * أمحد بن حممد 

يف ، زبارةشيخنا العالمة أمحد ذكره  .عن سب صحابة سيد البرش) ،واجظر
  العلم).واألكوع يف (هجر ، (نزهة اجظر)

ها أثناء هذا اكحث ،غري هذهوهنالك حبوث وكتب أخرى  ولعل ، أرشت إ
ذكرت هنا كفاية ملن أراد  وفيما، فيها املزيد من الكم األئمة وتفاصيل آرائهم

يديةرأي معرفة    يف هذه املسألة. الزَّ

Å^¶cíè‚èˆÖ]î×ÂàÂêãßÖ]ð^Ë×¤]g‰ 

يديةجاء عن أئمة  كثرية تؤكد اتفاقهم بل جتنب وعلمائهم نصوص  الزَّ
ين ا تكفري وتفسيقعن وخمتلف األحاكم  ،مجيع أنواع السباب لصحابة ا
 ،عن الغالةالزيدية  تمزيتوبذلك  ،هميمنارص، وكذلك تقدموا اإلمام يلع

ين يرون أن اجيل من أوحك  حابةا ً مرشوخً حبجـة  الصَّ ً وأمرا ً دينيا واجبا
وشذوذ  ،ومن تلك اجصوص ما هو رواية إلمجاعهم وجوب إظهار الوالء والرباء.

  ويه كثرية منها: ،من تأثر منهم بالغالة
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ً من أهل : «أنه قال ه)122اإلمام زيد بن يلع(عن ) 1( ما سمعت أحدا
ً يقول فال و -وعمر بـكريعين أبا  -بييت يتربأ منهما    .)1( »يهما إال خريا

ـادق) وعن جعفر بن حممد 2( صىل اهللا ه) قال: أمجع آل حممد 148( الصَّ
  .)2(وعمر أحسن القول بـكرأن يقولوا يف أ  عليه وآ وسلم

لو قيل «ه): 411وقال اإلمام املؤيد باهللا أمحد بن احلسني اهلاروىي () 3(
ً يف حقهبلواحد ممن يديع  ً أو فسقا ً من جهة األئمة  :مزعمه كفرا أرىي نصا

ما أعلم أن أحداً «وقال:  .)3(»لم يمكنه ذلك ؟فيه من الشيخني أرصحياً أنه يترب
حابةمن العرتة يسب    .)4(»ومن قال ذلك فقد كذب ،الصَّ

أنه لم يؤثر بل أحد « ه): 560) وذكر احلافظ أمحد بن احلسن الكين(4(
وروي عن أكرثهم الرتضية ، من أهل اكيت السب وال احكرصيح بالفسق

ـادقوالرتحم واملدح مثل زيد بن يلع وجعفر    .)5(»واجارص واملؤيد باهللا الصَّ
 ةالظاهر املعلوم من ذري«ه): 614قال اإلمام عبد اهللا بن محزة (و )5(

ال جند  ،عدم السـب والرباءة ،اء إىل يومنا هذاـواألئمة العلم ،األئمة الطاهرين
ً حييك عنهم حاك لوا أمرهم إىل رب ـبل وك ،ءةاية صحيحة لسب وال برأحدا

  هذا وهو من مؤيدي اجلارودية يف نظرية اإلمامة. .)6(»العاملني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ورواه أيضاً اإلمام املهدي يف الغايات وصححه، والقا يوسف يف 2/364) تاريخ أ خمنف1(
 وغريهم.االستبصار، والزحيف يف مآثر األبرار، 

 .190) رواه عنه حيىي بن احلسني بن القاسم يف اإليضاح 2(
 ) املعراج رشح املنهاج ـ خمطوط3(
 ) نقال عن تعليق الرشح.178) حوا الفصول (الفصل 4(
 . 231، كما يف اإليضاح )الزنهة() كذا حاكه عنه حيىي بن محيد يف 5(
 .54 ص ورد شبه الروافض الغالني)العقد اخكمني يف تبيني أحاكم األئمة اهلادين 6(
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وال يمكن أحداً أن يصحح دعواه بل أحد من سلفنا الصالح «وقال: ) 6(
  .)1(»أنهم نالوا من املشايخ أو سبوهم

ً ال يمكن أحد: «أيضاً وقال  أن يديع بل أحد من أئمة اهلدى دعوى  ا
فإنه اكن يف خطبه عليه السالم،  وهذا منهاج يلع ،صحيحة بأنه سب أو آذى

  .)2(»وأنه أو باألمر منهم ،وأثناء حماوراته يشكو من القوم تقدمهم
ً بل من زعم أن  يديةوردا  ،تقدموا بل اإلمام يلع منحيكمون بضالل  الزَّ

عوى بل إ«القتال بني املسلمني قال: وأنهم اكنوا سبب  يديةن هذه ا غري  الزَّ
صىل اهللا عليه وآ ألنها تزعم يف أصحاب رسول اهللا  ،وال مستمرة ،صحيحة

وبهم  ؟!أنهم ضلوا وأضلوا؛ فكيف يعتقدون ذلك فيهم وهم خيار األمة وسلم
 ،اإلسالموهم محاة رشع ، صىل اهللا عليه وآ وسلمونرص نبيه  ،أعز اهللا دينه

ً  ،وبدور الظالم وما سبب القتل والقتال  ،فجزاهم اهللا عّنا وعن اإلسالم خريا
نيا ةوغلب ،اهلوى تباعاو ،بني األمة إال الشيطان واهللا ورسو  ،حب ا

  .)3(»من ذلك أبرياء نهمعر اهللا والصاحلون من أمته وهم صحابته 
(يعين: أهل اكيت) ويعتقدون «ه): 652الشهيد محيد املحيل () وقال 7(

ي لم يواهلم يلع، املواالة للصحابة والرتضية عليهم عليه السالم  إال ا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي يف املجموع 81 ص ) كذا يف الرتمجان البن املظفر ـ خ1( ، ولعله رواه باملعىن؛ ألن ا
حابة إن«: لفظه ، 352 ص 2ق 2 املنصوري ج  عليهم األئمة بعد األمة أفضل عندنا الصَّ

هم نرجع أئمة جا اإلحداث وبعد إحداثهم، قبل السالم  حيث وُغْقِدم ديننا، أمور يف إ
 ». مواأحج حيث وحُنِْجم أقَْدموا،

يدية).2(  ) املجموع املنصوري: الرسالة اجافعة (مبادئ الزَّ
، األجوبة الشافية عن املسائل املتنافية، املسألة اخكانية 2القسم  2) املجموع املنصوري، اجلزء 3(

 عرشة.
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فقد ، وطلحة وخئشة يف حربهم لعيل يوم اجلمل الزبريفأما ، كمعاوية وأحزابه
بل يلع وأما املتقدمني ، الرتضية عليهم عليه السالمونقل عن يلع ، تابوا

وال  -حاشاه  -ولم ينقل عنه ناقل أنه سبهم ، فتظلم منهم يف تقدمهم عليه
مع اعتقاد ، هم إىل خالقهمولَكَ و، ومن العرتة من رأى احكوقف يف حاهلم، هلّكهم

صىل اهللا عليه هو أهل اخلالفة واألحق بها بعد اجيب عليه السالم  أن علياً 
يديةوهذه عقيدة أهل اكيت أئمة العرتة اجبوية ومشايخ  وآ وسلم اليت  الزَّ

ها ويميلون عن غريها، قضوا بها ومضوا عليها   .)1(»واكنوا يعدلون إ
إن السب لم يصح «ه): 667عبد اهللا بن زيد العن ( العـالَّمةوقال  )8(

ء من كتبهم ما يدل عليه فهو متأول    .)2(»عن األئمة وإن وجد يف 
يليم (حممد بن احلسن  العـالَّمة) وذكر 9( ه) مذاهب الشيعة يف 711ا

حابةاإلمامة و يديةاعلم أن مذهب سادات «ثم قال:  الصَّ ، من العرتة الزكية الزَّ
رية وأتباعهم وأشياعهم  دون من تسىم  -بل مذهب مجيع الطهرة من ا

م يرون مواالتهما بل بعضه، : احكوقف يف أمر الشيخني -باسمهم وليس منهم 
  .)3(»ا وفضلهمامويظهرون حمبته، وخيطئون من تربأ منهما

يديةه) يف (كزن األخبار): 714) قال السيد إدريس احلمزي (10( لم  الزَّ
حابةيرو عن أحد من أئمتهم وقوع يف أحد من    .)4(الصَّ

ً من األئمة وأكابر إ«ه): 749بن محزة (قال اإلمام حيىي و )11( ن أحدا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .219ـ 218) اإليضاح ملا خفا 1(
حابة ـ خمطوط.) نقله عنه العـ2(  الَّمة حيىي بن محيد يف حبثه عن الصَّ
 290) قواعد عقائد آل حممد ـ خمطوط 3(
 .208حيىي بن احلسني (اإليضاح) عنه ) كزن االخبار يف معرفة السري واألخبار، خمطوط ـ و4(
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  .)1(»العرتة لم ينقل عنه إكفار وال تفسيق كما رشحناه أوًال ونقلناه
وعمر  بـكروذكر روايات عن اإلمام زيد واكاقر والصادق يف اخكناء بل أ 

فأين هذا عن هذيان  ..اكيت وهذا هو املعتمد عليه عند أكابر أهل«ثم قال: 
هم بل ما نقلوه ! فاهللا حسبهم فيما قالوه وماكفأت؟الروافض واجلارودية

  !)2(»وكذبوه
أنه قد تواتر «ه): 840(املرت  وقال اإلمام املهدي أمحد بن حيىي )12(

والصاحلني من ذريته معاملتهم إياهم معاملة املؤمنني عليه السالم  جا عن يلع
فكيف يكون من لم يكن   .اخللص يف تروك وأفعال وأقوال وهم أهل احلق

بل الواجب علينا أن ال نتعدى الغاية . وأضاف: همحق عندهم أشد غضباً علي
ها أهل اكيت يف شأنهم لوجهني: أحدهما: أن إمجاع عليه السالم  اليت انتىه إ

: أنهم أعرف حبال  ،أهل اكيت حجة كما سيأ والواجب اتباعهم. اخكا
وإذا اكنوا أعرف حبكم  ،مظلمتهم يف الصغر والكرب؛ ألن أهل احلق أخص

ي بلغوه ىلزمنا أن ال نتعدَ حقهم     .)3(»يف احكظلم هلم احلد ا
ين :و )13( وعلمائنا فالظاهر عنهم  أما أكرث أئمتنا« قال اإلمام عز ا

وهلذا نُِقَل عنهم حسن  -يعين ملن نىف إمامة اإلمام  - القول بعدم احكفسيق
والرتضية ، عليه السالم خ املتقدمني بل أمري املؤمنني يلع ياخكناء بل املشا

  .)4(»عنهم واحكعظيم العظيم هلم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) احكحقيق يف اإلكفار واحكفسيق ـ خمطوط1(
يباج الو رشح 2(  ).152(خطبة ) ا
رر ال3(  خمطوط . 291ـ 290فرائد يف رشح القالئد ) ا
ين يف مسألة اإلمامة4(  ، طبع بعنوان: حوار يف اإلمامة بتحقيقنا.51 ) جواب اإلمام عز ا
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ين الوزير ( )14( ه) يف املسائل اليت أمجع عليها 914وذكر السيد صارم ا
يدية وعمر وغريهما من أصحاب  بـكرأنهم أمجعوا بل أنه ال جيوز سب أ  الزَّ

  . )1( صىل اهللا عليه وآ وسلم اجيب
اعلم أن «ه): 926حممد بن أمحد بن حيىي مظفر( العـالَّمة) وقال 15(

وجا ممن سلف من  ،فضل املشايخ اخكالثة ال جيهله إال من أعىم اهلوى بصريته
 ،وأرشف قدوة ،إىل اآلن أسوةعليه السالم  منذ يلع ،أئمتنا صلوات اهللا عليهم

  . )2(»بل هم بني ُمَرٍض ومتوقـف ،فلم نسمع عن أحد منهم السب ألي اخكالثة
ين ( )16( ي عليه املحققون من «ه): 965وقال اإلمام رشف ا ا

يدية ي وقع  ،ختطئة غري مفسقة لكـنوختطئة متقدميه  تفضيل يلع الزَّ وهو ا
  .)3(»عليه إمجاع أهل الكساء ومن بعدهم من األئمة السابقني

وفضل املشايخ اخكالثة ال جيهله «) وقال يف رشح (البسامة الصغري): 17( 
يلع ر اهللا عنه إىل اآلن  ذسلف أئمتنا منمن وجا ، من أعىم اهللا بصريته إال

بل ، ولم يسمع عن أحد منهم السب ألي اخكالثة، أحسن أسوة وأرشف قدوة
  . ورشح البسامة هو كعض سادات بين الوزير. )4(»هم بني مرّض ومتوقف

أمحد بن حيىي حابس يف (رشح اخكالثني املسألة):  العـالَّمة) و قال 18(
  .)5( »يسبون ال أنهم الصالح السلف عن املروي أن األمر نهاية«

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حابة، خمطوط .1(  ) جواب املقرا يف مسألة الصَّ
 .81) الرتمجان البن املظفر ـ خمطوط 2(
 ) رشح مقدمة األثمار ـ خمطوط.3(
 .233اإليضاح ) حاكه عنه يف 4(
  ) رشح اخكالثني املسألة، خمطوط.5(
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نَّ أئمة أهل اكيت إ«حيىي بن احلسني بن القاسم:  العـالَّمةوقال  )19( 
ب للصحابة أصالً  ،اكفة بني متوقف ومرض : أضافو .»ال يرى أحٌد منهم السَّ

وإذا تقرر ما ذكرنا وُعِرفَت أقوال أئمة العلم اهلداة ُعِلَم من ذلك بالرضورة «
يديةاليت ال تنتيف بشٍك وال شبهة إمجاع أئمة  حابةبل حتريم سبِّ  الزَّ  ،الصَّ

  .)1(»فما َخالََف َما علم رضورة ال يُعَمل به ،والعلم به ،حكواتر ذلك عنهم
 ، خلصذهب اآلل يف صحب اجيب)(إرشاد الغيب إىل مو رسالة سماها 

حىي بن احلسني واستخرج منه حاكية إمجاع ، الشواك كتاب (اإليضاح ) 
يدية ً  الزَّ   . يه ضمن ما تقدم، بل اجيه عن السب من ثالث عرشة طريقا

àè‚]†Ö]ð^Ë×¤]gŠèàÛéÊíè‚èˆÖ]ð^Û×ÂÜÓu 

اول اخللفاء ينظر بعض أئمة الزيدية واملحققني من علمائهم إىل أن تن
ين، تتطلب اختاذ موقف، وخطيئة  الراشدين بالسباب أو الشتيمة جرأٌة يف ا

  تقت حكماً رادخً للك متطاول.
عن من ينتقص أبا بـكر اإلمام حممد بن يلع اكاقر ُسئل * فقد روي أن 

، وبغض بـكر وعمر نفاقغض أ بُ وعنه:  .)2(اقـُمـرَّ وعمر؟ فقال: أوحك ال
 .)3(نفاقاألنصار 

* وأما اإلمام الشهيد زيد بن يلع، فروى احلافظ ابن عقدة بإسناده إىل كثري 
اجواء، قال سألت زيد بن يلع عن أ بـكر وعمر؟ فقال: توهلما. قلت: كيف 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 303) اإليضاح ملا خفا من االتفاق بل تعظيم صحابة املصطىف1(
حابة (2( ار قطين يف فضائل الصَّ   ).43)  ا
يباج ") اإلمام حيىي بن محزة يف 3(   .)115رشح خطبة رقم (ا
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 .)1(موتتبرأ منه ح اتقول فيمن يربأ منهما؟ قال: 

ضة واهللا لرجل من الرافبن احلسن بن احلسن أنه قال سن * وعن اإلمام احل
قبل نلنئ أمكن اهللا منكم جقطعن أيديكم وأرجلكم من خالف وال 

 .)2(لكم توبة

* وذكر عبد اجلبار بن العباس اهلمدا : أن جعفر بن حممد، أتاهم وهم 
يريدون أن يرحتلوا من املدينة، فقال : إنكم إن شاء اهللا من صال أهل 

أ بـكر وعمر، فأنا منه  مرصكم ؛ فأبلغوهم عين: أن من زعم أ أبرأ من
  .)3(بريء

سفيان اخكوري عن جعفر بن حممد قال، قال يل أ يا بين إن سب * وروى 
 .)4(أ بـكر وعمر من الكبائر فال تصل خلف من يقع فيهما

، واستدل بل من سب أبا بـكر وعمر أمر جبت* وأما اإلمام اهلادي فإنه 
حابة وسلم صىل اهللا عليه وآذلك بأن رسول اهللا   .)5(لعن من سب الصَّ

وإىل اهللا أبرأ من لك راف غوي، ومن لك «واشتهر عنه أنه اكن يقول: 
  .)6(»حروري ناصيب

حابة وتفسيقهم « : أن* وأكد  اإلمام حيىي بن محزة اإلقدام بل إكفار الصَّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . واحتج به يف الاكشف األمني. 19/461)  ابن عساكر يف تاريخ دمشق 1(
  .13/67) تاريخ دمشق 2(
  .221 "اإلرشاد") العن يف 3(
ورجاهلا من الرواة  ترمجة عبد اهللا بن احلسن الواسطي.، 11/97) اخلطيب يف تاريخ بغداد 4(

  املعتمدين يف كتب الزيدية.
  ، واملستطاب خمطوط، ترمجة أمحد بن سعيد.297) قواعد عقائد آل حممد ـ خمطوط 5(
.146) املجموعة الفاخرة 6(   ، بتحقيق األستاذ يلع أمحد الراز
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ين وجرأة بل اهللا  .)1(»دخول يف اجلهالة، ومحق ونقصان يف ا

ألنه جرأة بل اهللا من تقدم علياً  ال تصح خلف من سّب  وأف بأن الصالة
واعتداء عليهم مع القطع بتقدم إيمانهم واختصاصهم بالصحبة لرسـول اهللا 

حابة فسق : إلمام املهديروى عنه او .)2(صىل اهللا عليه وآ وسلم أن سب الصَّ
  .)3(تأويل

ين يسّبون اخلوارج بفسق املهدي أمحد بن حيىي املرت * وجزم اإلمام  ا
ين يسّبون الشيخني، وكذلك  علياً، عند  - )الشهادات(فقال يف الروافض ا

كخالف  ،ورضب يقت الفسق ال غري«:  -» فصل واخلالف رضوٌب « :قو
ين يسّبون علياً  ين يسّبون الشيخني جلُرأتهم بل ما  ،اخلوارج ا والروافض ا

  .)4( »قطًعا ُعِلَم حتريمه
أن فضل املشايخ اخكالثة ال جيهله «* وأكد العالمة حممد بن يلع الزحيف: 

ين بل احكأوي الت ـإال من أعىم اهلوى برصه، وأضاع يف عدم محل أعالم ا
  .)5(»عمره املناسبة لسوابقهم

ويمكن إمجال موقف أكرث علماء الزيدية يف: أنهم يستقبحون اإلقدام بل 
هم، وال يرتضون ألنفسهم وأتباعهم أن يكونوا وجترحي الراشدين سب اخللفاء

ين وإقداماً يستوجب العقوبة العاجلة  كذلك،  ويعتربون ذلك جرأة يف ا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مخ ) االنتصار اجلزء اخكامن عرش أول كتاب السري.1(
املكتبة الرشقية خمطوط باكيان، للقا حممد بن أمحد مظفر، كتاب ) البستان يف رشح 2(

  .1230م صنعاء، رقباجلامع الكبري ب
  .2/312 ) اكحر الزخار : كتاب الصالة، باب صالة اجلماعة3(
  .25/ 5) اكحر الزخار 4(
  1/263) مآثر األبرار 5(
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واآلجلة، ويرتتب بل ذلك عند بعضهم املنابذة واملقاطعة واحلكم بالفسق 
  بل السب، ورد شهادته. أاملوجب لرتك الصالة خلف من يتجر

ين بن احلسن: أن أما احككفري فقد ذكر اإلمام  ي عليه أئمة عز ا ا
ال حجة بل إكفارهم من نص كتاب أو سنة  ، إذالزيدية أنهم ليسوا بكفار

. وأشار إىل: أن وال قياس يرشد إىل العلم ،ظاهرة متواترة وال فيه إمجاع قاطع
ي جيمعهم وهو  ،حمل اخلالف هل تكفر الرافضة بمذهبهم هذا الشهري ا

حججاً، يراها وقد أورد املكفرون هلم بذلك  .ال هم أوتكفري الصحابة وسب
غري اكفية حككفري طائفة من أهل القبلة، وإن اكن خطؤهم كبري، وكذلك القول 

  .)1(يف اخلوارج بالنسبة ملوقفهم من اإلمام يلع

ÌÎçjÖ]î×Âíé•Ö]xéq†i 

يديةق علماء ابعد اتف حابة، بل املنع من سباب وجتريح  الزَّ صاروا بني الصَّ
  منها:، وحنن ممن يرجح الرتضية ألمور، ومتوقف مرضٍّ 
عنهم يف القرآن يف أكرث من موضع كما يف  أننا وجدنا اهللا قد ر) 1(
: َ  لََقدْ ﴿ قو ِ َْت  ُفَبايُِعونََك  إِذْ  الُْمْؤِمننِيَ  َعنِ  اهللا َر َجَرةِ  حتَ  ُقلُوبِِهمْ  يِف  َما َفَعلِمَ  الشَّ
نَْزَل 

َ
كِ  َفأ ثَاَنُهمْ  َعلَْيِهمْ  يَنةَ السَّ

َ
  . وقد تقدم الالكم عن اآلية.]18/[الفتح ﴾َقِريًبا َفْتًحا وَأ

د أثىن اهللا بل ـوق، رةـة واملغفـاء بالرمحـارة عن دعـ) أن الرتضية عب2(
ِينَ  َوِإلِْخَوانَِنا َجَا اْغِفرْ  َربََّنا َفُقولُونَ ﴿ ذينـال َّ يَمانِ  َسَبُقونَا ا ِ

ْ
َْعْل  َوَال  بِاإل  ُقلُوبَِنا يِف  جتَ

ينَ  ِغالًّ  ِ   .]١٠/احلرش[ ﴾ رَِحيمٌ  َرُءوٌف  إِنََّك  َربََّنا آَمُنوا لِثَّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1 ( : ملزيد من احكفصيل واالستدالل، انظر كتاب املعراج رشح املنهاج ، خمطوط/ اجلزء اخكا
  باب االكفار واحكفسيق. 
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كما جاء يف روايات كثرية من طرق  -) أن السنة اجبوية قد دلت 3(
نالوا رشف ثناء اهللا  وعلو مزنحكهم. فإذا اكنوا قد، بل عظم فضلهم - خمتلفة 

صىل  ونهج رسو، ربة للمتأ بكتاب اهللاعنهم قُ فالرتضية ، ورسو عليهم
، فمن فعلها كسب جفسه، وليست جمرد مّنة من أحد، اهللا عليه وآ وسلم

  ومن تركها قرّص عليها.
ه ذهب 4( ) أن الرتضية يه القول املشهور عن كبار أئمة أهل اكيت، وإ

يدية. حيث ذكر ذلك عن اإلمام يلع   غري واحد: مجع من مشاهري علماء الزَّ
ي قال: ، منهم ن أمري إ«اإلمام املوفق باهللا احلسن بن إسماعيل اجلرجا ا

كر اجلميل هم ا  .)1(»ويثين عليهم اخكناء احلسن، املؤمنني اكن يو

 -من تقدم عليا  -إن الرتحم والرت عليهم «إلمام حيىي بن محزة: قال او
ـادق، وجعفر ، بن يلع دوحكيناه عن زي، هو املشهور عن أمري املؤمنني الصَّ

وحنب ، وما نرتضيه جا مذهباً ، وهو املختار عندنا، واملؤيد باهللا، واجارص للحق
 . )2(»أن نلىق اهللا تعاىل وحنن عليه

حيىي بن احلسني بن القاسم أن علياً واحلسن واحلسني اكنوا  العـالَّمةوَذكر 
 .)3(وعمر بـكرون بل الشيخني أ يرضَّ 

أنه ترحم  العابدينا عن زين ينَ وِ رُ «الزحيف: حممد بن يلع  ـالَّمةالعوقال 
 .)4(وعمر بـكريعين الشيخني أبا ». عليهما

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   بن محزة ـ خمطوط.ييام حي) احكحقيق يف احككفري واحكفسيق لإلم1(
ين ـ خمطوط ـ اجلزء الرابع.2(   ) الشامل يف أصول ا
  .239 ) اإليضاح ملا خفا من االتفاق بل تعظيم صحابة املصطىف3(
  .1/233) مآثر األبرار للزحيف 4(
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وعمر ؟ فقال:  بـكرعن أىب اكاقر أبا جعفر  ،عي بن دينار املؤذنوسأل 
: أتوالهما وأستغفر هلما؟ فقال: نعم. قلت:  مسلمني رمحهما اهللا؟ فقلت 

وقال بيده بل  ،فما أصابك فيهما فعىل ختيق ،أتأمرىي بذلك ؟ قال: نعم ثالثا
وال قال  ،ما إال خرياهفيفما قال  ،بالكوفة مخس سننييلع وقال: اكن  ،ختقيه

  .)1(إال خرياوال أقول  ،هما أ إال خريافي
عن أ جعفر حممد بن يلع قال : من لم يعرف ، وروى حممد بن إسحاق

 .)2( وعمر ر اهللا عنهما فقد جهل السنة بـكرفضل أ 

زيد بن يلع اكن كثري اخكناء بل اإلمام ن أ«وروى اإلمام حيىي بن محزة: 
  .)3(»وعمر والرتحم عليهما  بـكرالشيخني أ 

ـادقأما اإلمام  و ، واإلمام املهدي، والقر، ذكره لك من اإلمام حيىيف الصَّ
 .)4(من القائلني بالرتضية عن املشايخ، حيىي بن احلسني

َ  لََقدْ ﴿وسئل اإلمام القاسم بن إبراهيم: عن قول اهللا عز وجل:  ِ  َعنِ  اهللا َر
َْت  ُفَبايُِعونََك  إِذْ  الُْمْؤِمننِيَ  َجَرةِ  حتَ نَْزلَ  ُقلُوبِِهمْ  يِف  َما َفَعلِمَ  الشَّ

َ
ِكيَنةَ  َفأ  َعلَْيِهمْ  السَّ

ثَاَنُهمْ 
َ
فقد ، بايعه حتت الشجرة، لك مؤمن زيك«. فقال: ]18/ [الفتح ﴾َقِريًبا َفْتًحا َوأ

 . )5(»كما قال ال رشيك ، ر اهللا عنه

هلادي حيىي بن احلسني ثم لإلمام االكما أمحد بن حيىي املهدي اإلمام وذكر 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حابة ( احتج) 1( ار قطين يف فضائل الصَّ يباج). وأخرجه ا  ).38به اإلمام حيىي يف (ا
ار قطين يف  احتج) 2( يليم يف (القواعد). وأخرجه ا يباج ) وا فضائل البه اإلمام حيىي يف (ا

)33.(  
ر) انظر: احكحقيق يف احككفري واحكفسيق ـ 3(  الفرائد يف رشح القالئد ـ خمطوط  رخمطوط. ا
رر الفرائد)ـ خمطوطات. 4(  ) أنظر: (الشامل اجلزء الرابع)، (منهاج املتقني)، (ا
  .176مسائل القاسم مسألة رقم  2/613موع القاسم بن إبراهيم ) جم5(
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يوجب مواالتهم  فوجب القطع بعد معرفة هذه اجلملة من الكمه بأنه«قال: 
ي عرفناه وتيقناه من متأخري أئمتنا اكإلمام  -قال  - والرتضية عنهم وهو ا

ه  ين اهللا يلع بن حممد وو نا اإلمام املهدي  املؤيد باهللا حيىي بن محزة ووا
ا اقتضته الرباهني اجارص حممد بن يلع فهو عقيدتنا وعليه اعتمادنا مل

  .)1(»القاطعة
ين بن احلسن من الكم اإلمام اهلاد وكذلك فهم فذكر أن ، ياإلمام عز ا

حيىي بن احلسـني بن القاسم أن  العـالَّمةوقال . )2(رأيه الرتضية بل الشيخني
  .)3(يف رواية للهادي الرتضية عنهم

اكن املؤيد باهللا يف أول و«وعن اإلمام املؤيد باهللا اهلاروىي قال اإلمام حيىي: 
  .)4(»ثم ترحم عليهما يف آخر عمره، شبابه متوقفاً عن الرتضية وعنفوانعمره 

نقًال  )5(أمحد بن حيىي حابس يف (رشح اخكالثني املسألة) العـالَّمةوذكر 
واري: أن املؤيد باهللا ممن اكن يرى الرتضية بل املشايخ  العـالَّمةعن  ا

  .ه السالمعلي املتقدمني بل يلع
هم خري اجاس بل «ه قال عن اخللفاء: نوجاء عن اإلمام عبد اهللا بن محزة أ

فر اهللا عنهم وجزاهم ، وبعده صىل اهللا عليه وآ وسلمعهد رسول اهللا 
 ً ولم نكتم سواه ، فهذا مذهبنا لم خنرجه غلطة«. ثم قال: »عن اإلسالم خريا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رر الفرائد يف رشح القالئد 1(   خمطوط . 291ـ 290) ا
 ) املعراج رشح املنهاج ـ خمطوط.2(
 . 239) اإليضاح ملا خفا من االتفاق بل تعظيم صحابة املصطىف 3(
  ) املعراج رشح املنهاج ـ خمطوط4(
 ) رشح اخكالثني املسألة ـ خمطوط. 5(
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ً وقدوة يسب ، تقية وحنن إىل اهللا ، ويذم ويطعن، ويلعنومن هو دوننا ماكنا
و عليه السالم،  ا إىل يلعمنَّ ، وهذا ما يق به علم آبائنا، تعاىل من فعله براء

حابةهذه اجلهة من يرى حمض الوالء سّب  فيتربأ من حممد ، والرباء منهم الصَّ
 .)1(»يعلم صىل اهللا عليه وبل آ وسلّم من حيث ال

: يعتقدون املواالة للصحابة والرتضية اآللمحيد أن الشهيد  تقدم عنو
عن طلحة والزبري و الرتضية عليهم عليه السالم ونقل عن يلع، عليهم
 .)2(وخئشة

احكوقف وإن اكن أسلم : «، فذكر أنمام حيىي بن محزة الرتضيةورجح اإل
لكنه ال معىن للتوقف؛ ألنه إذا اكن إسالمهم قبل اخلالف ، حاًال من السب

ولم حيصل ، وكذلك الرتضية والزتكية من جهة اهللا تعاىل ورسو، مقطوخً به
ل قاطع ينقل عن ذلك  .)3(»فال وجه للتوقف وترك املعلوم للمظنون، د

يف ترمجة اهلادي بن إبراهيم الوزير من ، حيىي بن احلسني العالَّمةوذكر 
ين: (كفاية القانع) رصح «(املستطاب) أن:  فيها ومن مصنفاته يف أصول ا

  .)فيه و غريه عما يف (إزهاق احكمويهورجع ، بالرتضية بل املشايخ
يوسف بن أمحد بن عثمان اخكال يف تفسري قول  العـالَّمةوقال القا 

َ  لََقدْ ﴿ اهللا تعاىل: ِ َْت  ُفَبايُِعونََك  إِذْ  الُْمْؤِمننِيَ  َعنِ  اهللا َر َجَرةِ  حتَ  يِف  َما َفَعلِمَ  الشَّ
نَْزَل  قُلُوبِِهمْ 

َ
ِكيَنةَ  َفأ ثَاَنُهمْ  َعلَْيِهمْ  السَّ

َ
ومن ثمرات اآلية : «]18/[الفتح﴾َقِريًبا َفْتًحا َوأ

م بعدالة من بايع هذه اكيعة؛ ألنه تعاىل سماهم مؤمنني وأخرب بالرضا ـاحلك
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نقًال عن الرياض املستطابة أل بـكر العامري. 234ـ 1/233) مآثر األبرار 1(
  .219ـ 218) اإليضاح ملا خفا 2(
 ) حىك ذلك عنه العـالَّمة القر يف (املنهاج)، والسيد حيىي بن احلسني يف (اإليضاح) . 3(



  257  الفصل الخامس : دفاع الزيدية عن الصحابة 

ومدحهم بإنزال السكينة عليهم ويه طمأنينة ، وأخرب حبسن رسائرهم، عنهم
، وهذا يلزم منه وجوب مواالتهم واملحبة هلم، وبهمقلوبهم واللطف املقوي لقل

 .)1( »ويلزم حسن الظن بهم، فتكون الرتضية أرجح من احكوقف

وبسط اإلمام املهدي أمحد بن حيىي املرت القول يف االحتجاج بل ترجيح 
فهو عقيدتنا وعليه اعتمادنا ملا اقتضته الرباهني «ثم قال: ، القول بالرتضية
وإن اكن الواجب االهتداء بهديهم؛ ، دمنا ال ألجل تقليد آبائناالقاطعة اليت ق

   .)2(»إذ هم سفينة اججاة من العذاب
: أأنتم أعلم أم اهللا ورسو وانتقد املتوقفني عن الرتضية وقال نقول هلم

وتأسيتم ، ؟ فهال استحسنتم ما استحسن اهللا ورسوصىل اهللا عليه وآ وسلم
حابةاخكناء بل يف  عليه وآ وسلمصىل اهللا برسول اهللا  خء هلم الصَّ   :)3( وا

ين بن احلسن:   وعلمائنا فالظاهر عنهم  أما أكرث أئمتنا«وقال اإلمام عز ا
وهلذا نُِقَل عنهم حسن  -يعين ملن نىف إمامة اإلمام  -القول بعدم احكفسيق 

، طالب عليه السالم بن أ  اخكناء بل املشايخ املتقدمني بل أمري املؤمنني يلع
 .)4(»والرتضية عنهم واحكعظيم العظيم هلم

ين حسب رواية  العـالَّمة، ومن القائلني بالرتضية اإلمام حيىي رشف ا
 .)5(والعالمة أمحد بن عبد اهللا اجلنـداري، حيىي بن احلسني بن القاسم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انعة 1(   .5/221) اخكمرات ا
  خمطوط . 291ـ 290رر الفرائد يف رشح القالئد ) ا2(
 ، نقال عن الغايات.209) اإليضاح ملا خفا 3(
  بتحقيقنا. 51) حوار يف اإلمامة 4(
  ، خمطوط، سمط اجلمان ـ خمطوط، املسألة السابعة والعرشون.239 ضاح ملا خفاي) اإل5(
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  المبحث الثاني:

  الجارودية إنتماء زيدي بأفكار إمامية. 

 ُ ى بعض األالقراء ثري من كْشلِك بل ي عروفني املشخاص ما جيدون 
يدية، من نزخت الغلو واحكطرف يف املسائل املتعلقة بماكنة بانتمائهم إىل  الزَّ

وما يتعلق بذلك من مسألة اإلمامة والصحابة؛  ،أهل اكيت ودورهم
يديةأن ذلك رأياً  ونفيتصور ً عند الزَّ ة، ق الغالرَ فِ يف فيصنفونهم ، ذلكا

  ذلك.و بخصوصاً مع وجود نصوص ومواقف ت
ها نوجود تلك اجصوص واملواقف، غري أنهم يمزيو نة ال ينكروـالزيديو

عن مسارهم العام حني اعتربوها مدخالت َجلَبَها أشخاص من خارج 
املدرسة، وبذروها يف مواسم اخلصومة، وتعهدوها يف أجواء احكعصب واحكنافر 

ي أوجدته املذهبية يف  املسلمني، وساعدهم بل ذلك ردود الفعل افة ثقا
  .ي املتخاصمنيوغياب اإلنصاف األخطاء، السلبية يف معاجلة 

فمنذ زمن قديم سجل علماء الزيدية أن بداية ترسب مدخالت أصول 
 :الغلو إىل عقول أبنائهم جاءت عن طريق شخص يعرف بـ(أ اجلارود) اسمه

، وتو بعد سنة (زياد ابن املنذر، خش يف بداية الق من  وهو، ه) 150رن اخكا
أهل الكوفة، اكن معروفاً بالغلو يف أهل اكيت، واكن بل مذهب اإلمامية أكرث 

فذمه علماء اإلمامية وزعموا ، بن يلع انظم إىل أصحاب اإلمام زيدعمره، ثم 
ىم أن اإلمام الصادق لعنه، وأن اإلمام اكاقر سماه: (رسحوباً)، باسم شيطان أع
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. وبذلك احكحول اكن أبو اجلارود جرساً جقل األفاكر اإلمامية )1(يسكن اكحر
يدية. وأصبح لقب ( من اتفق من بل يف كتب الِفرق طلق ي )اجلاروديةإىل الزَّ

  الزيدية مع أ اجلارود،  يف أصلني:
بن اإلمام يلع أن نَصَّ بل  صىل اهللا عليه وآ وسلم  أن رسول اهللاأحدهما: 

ه  ،خليفة من بعدهأ طالب ر اهللا عنه  بصفات إما باسمه، أو باإلشارة إ
  .)2(ال توجد إال فيه

ه وبعضهم يتفق مع  اإلمامية يف أن اجص بل اإلمام يلع ر ما يذهب إ
ً ال حيتمل احكأويل، وأن أبا بـكر وعمر ر اهللا عنهما اكنا  اهللا عنه اكن جليا

اكنا يدراكن دالحكه بل حق يلع يف اخلالفة، ولكنهما بل علم بذلك اجص، و
نيا   !!أقدما بل خمالفته عناداً هللا ورسو وطمعاً يف حطام ا

وبذلك بُذرت أول بذور الشك يف نوايا من تقدم اإلمام يلع من اخللفاء 
  الراشدين، ووضع األساس النتقاصهم، واحكهجم عليهم. 

هلا، فالبد من أن لفة اخبوة باعتبارها اإلمامة يف مقام اجأن  وثانيهما:
، فال دخل للبرش يف تعيني اخلليفة، وال اعرتاض هلم بل إليه تكون باختيار

ولكن ».. اإلمامية«فكره، وعليهم الزنول بل حكمه.. وهذا هو جوهر رأي 
اجلارودية لم يرصحوا باجص بل تعيني أشخاص بأسمائهم، ولم يدعوا هلم 

فال يصح أن باخلالفة،  اختص أبناء احلسننيالقول بأن اهللا العصمة، واكتفوا ب
  األمة إال من أحد اكطنني.إمام يكون 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 84ـ  83) أنظر املزيد من احكفاصيل يف أعيان الشيعة /1(
. ونشوان احلمريي يف 97 "املنية واألمل"كر ذلك اإلمام املهدي أمحد بن حيىي املرت يف ) ذ2(

  . 207 "رشح رسالة احلور العني"
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ى املهتمني بشأن الفرق اإلسالمية، فقد نقل املزي  وهذا ما عرف عنهم 
:  - وهو من أقدم من حتدث عن الفرق -ه) 306عن اجوخبيت املتو حوايل (

 رسول بعد اخللق فضلأ السالم عليه طالب أ بن يلع نأ: «اجلارودية ترىأن 
 بـكر أ من وتربؤوا اجاس، مجيع من مرباأل وأوالهم وسلم عليه اهللا صىل اهللا

 عليها فاطمة و يف مقصورة مامةاإل أن وزعموا عنهما اهللا ر  وعمر
  .)1(»نبيه وسنة اهللا كتاب إىل يدعو منهم خرج ملن وأنها ، السالم

جلارودية ا«َ: أن) ه 840املهدي أمحد بن حيىي املرت (اإلمام ذكر و
منسوبة إىل أ اجلارود زياد بن منذر العبدي أثبتوا اجص بل يلع عليه 

ُرواالسالم بالوصف دون التسمية ،  ثب ،خالف ذلك اجص َمنْ  َوَكفَّ
َ
اإلمامة  تُواَوأ

عوة مع العلم والفضل لِلبَْطَننيِ  قول بالَغيَْبة وليس وينسب إىل بعضهم ال .با
ين بن احلسن (أكد  هذا بلو .)2(» بصحيح   .)3( يف املعراج ه)900اإلمام عز ا

اجلارود هو  اأبأن «وذكر العالمة املؤرخ حيىي بن احلسني يف (املستطاب) : 
ي أثبت اجص بل  ي ال يوجد إال فيه دون التسمية )يلع(ا بل  ،بالوصف ا

معىن أنه لم يكن اجص بل إمامته رصحيا باسمه، بل بأوصاف واضحة لم 
به جعلوها اكجص عليه باسمه، وأثبت هو ومن  ْت ا اختّص توجد إال فيه، ولمّ 

عوة مع العمل والفضل اكطننياتبعه اإلمامة يف     .)4(»با
وهو من رموز اجلارودية يف القرن السابع، فذكر  أما السيد محيدان القاسيم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 9/520) تهذيب الكمال 1(
 .97واملنية واألمل يف رشح امللل واجحل . 1/15 "اكحر الزخار") امللل واجحل 2(
 (املقدمة). .املعراج رشح املنهاج خمطوط ) 3(
  خمطوط.املعروف بطبقات الزيدية، ) املستطاب . 4(
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ِّ وجد جواباً لإلمام عبد اهللا بن محزة عن حكم من أنه   ، عن اخللفاءير
يديةوحيسن الظن بهم وهو من  وأر  عليه السالمم علياً ويقول: أنا أقدِّ  ،الزَّ

 ،ن هذه مسألة غري صحيحةإ«: فأجاب وهل جتوز الصالة خلفه؟ ،خيعن املشا
يديةألن  ؛توجه اجلواب عنهافي يعلم يف  وال ،بل احلقيقة هم اجلارودية الزَّ

 ،من بعد زيد بن يلع عليهما السالم من ليس جبارودي عليه السالم األئمة
 - من احكوقف  - قلنا  هو مافنقل وصح عن السلف  أكرث ما، ووأتباعهم كذلك

ً وإن اكن الطعن والسب من بعض ، بل تلفيق واجتهاد و  .)1(»اجلارودية ظاهرا
  هذه الرواية عن اإلمام عبد اهللا بن محزة،  نظر من عدة وجوه:

أن يف صحة نسبته إىل اإلمام عبد اهللا بن محزة نظر؛ ملعارَضته ملا  أحدها:
:  ،مما أوردنا ،يف كتبه املشهورة وقد وقعت أمور هنالك رددنا «ومن ذلك قو

ينا ،أمرها إىل اهللا عز وجل حابةبل  ورضَّ ً  الصَّ فإن دخل املتقدمون بل  ،عموما
وإن  ،يف صميمهم يف علم اهللا سبحانه لم حنسدهم رمحة ربهمعليه السالم يلع 

وكنا قد سلمنا خطر  ،أخرجهم سبحانه بعلمه الستحقاقهم فهو ال ُفتَّهم يف بريته
ين محوا حوزة ،وأدينا ما يلزمنا من تعظيم أهل ذلك املقام ،االقتحام  ا
   .)2(»ونابذوا يف أمره اخلاص والعام ،اإلسالم

وقد تقدم الكم كثري لإلمام عبد اهللا بن محزة يتربأ فيه من أي تطاول بل 
  وهذا ما ال يرتضيه اجلارودية.اخللفاء، 

: ، فبينما يزعم أن أئمة الزيدية  اخكا أن آخر هذا الالكم ينقض أو
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزعم أنه يف بعض أجوبته (املنزتع من أقوال األئمة)،  319) حاكه السيد محيدان يف املجموع 1(
 املوجودة خبطه. 

)2 ،  . 355ـ  352) املجموع املنصوري اجلزء اخكا القسم اخكا
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عن السب، هو احكوقف من األئمة نقل وصح عن السلف جارودية، يؤكد أنما 
  .اجلارودية خبالف ما عليه

أن اإلمام حيىي بن محزة قد بني معىن الكم اإلمام عبد اهللا بن  اخكالث:
، فذكر أنما غرض املنصور باهللا أن األئمة من بعد زيد بن يلع قائلون بأن محزة

بعون  بالقول إمامة اإلمام يلع ثابتة باجص، كمقالة أ اجلارود، ال ألنهم متا
يف إكفار الصحابة وتفسيقهم. مؤكدا أنه لم يرو عن املنصور باهللا تكفري وال 
تفسيق، وحاشا لفكرته الصافية وعزيمته السامية أن يكون متضمخاً برذائل 
احكقليد للجارود وغريه، وإذا اكن ال بد من املتابعة فزيد بن يلع أحق باحكقليد 

  .)1(»من غريه
كما تو به فرقة مستقلة ليست أن اجلارودية إلشارة إىل وهنا البد من ا 

كما هو حال  ،هلا آراء يف خمتلف املسائل الفكريةبعض كتب الفرق، إذ ليس 
جمرد لقب يُمزي به من وافق أبا اجلارود يف ولكن اجلارودية ، الفرق املشهورة

، فمذهب أ مس ائل اإلمامة، ويه مسائل يغلب عليها اجلانب السيا
  .جلارود مذهب سيا أكرث منه مذهب فكريا

املاضية اكن للجارودية حضور متفاوت يف احلياة الفكرية  وخالل القرون
واخكقافية للزيدية، أما القرون األو فاكن ثم جتاهل  من قبل كبار العلماء 
ألفاكر اجلارودية، بل اكنت مشمولة بما يوجهونه من نقد ألفاكر اإلمامية 

ذورها مع ما جاءت به اجلارودية، غري أن انتشار التشيع يف املشرتكة يف ج
القرن الرابع وازدهاره، مكن بطريقة أو بأخرى من بداية تأصيل وتنظري 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 41 "ة سيد املرسلنيعن سب صحاب الرسالة الوازعة للمعتدين"نظر: ا) 1(
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يف جظريات اجلارودية داخل املدرسة الزيدية، واستمر ذلك ح بلغ أوْجه 
  اخلامس اهلجري أيام دولة بين بوية وبين محدان.القرن 

من بعض مناطق  يفت اجلارودية اهلجري ظهرالسادس و القرن  بقوة ا
ي تركته الرصاخت بني أبناء أئمة الزيدية ح قال نشوان ، نتيجة للفراغ ا

من من فرق «ه): 573بن سعيد احلمريي ( يديةليس يف ا غري اجلارودية وهم  الزَّ
  .)1(»بصنعاء وصعدة وما يليهما

ولكن املد اجلارودي تراجع بعد توقف احلروب وعودة املدرسة الزيدية 
ي ظهر برباكته أئمة كبار، اكإلمام حيىي بن محزة، والعالمة  للنشاط الفكري، ا

 ، معارصوهم .. ومن بعدهم جاء اإلمام املهدي أمحد وحيىي بن احلسن القر
، واإلمام حممد بن إبراهيم الوزير، وا لقا يوسف بن أمحد بن حيىي املرت

ين بن احلسن والسيد  اخكال ومعارصوهم .. ومن بعدهم جاء اإلمام عز ا
ين الوزير والعالمة يلع بن حممد اكـكري ومعارصوهم.. وقد تمكنت  صارم ا
هذه الطبقات من كبار علماء الزيدية من ملء الفراغ وقطع الطريق بل 

  تسلل اجلارودية داخل املدرسة الزيدية.
من، وظهرت تيارات متطرفة حمسوبة بل  توما أن خد الزناخت يف ا

احلادي عرش يف القرن اجلارودية للظهور، وراجت  تاحكوجه السين ح خد
اهلجري وما بعده، وظلت يف مد وجزر إىل أيامنا هذه اليت يغلب فيها بل كثري 

يدية امليل إىل مذهب اجلارودية ارسني من شباب الزَّ   عدة أسباب:ل من ا
وأوهلا: تراجع النشاط الفكري للمدرسة الزيدية األصيلة، نتيجة ارتباطها 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 208رشح رسالة احلور العني ) 1(
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ً للمذهب، فعملوا جبد  بنظام سيا معني، جعل من فرقاء السياسة خصوما
بل تغييب املذهب الزيدي، وشجعوا اكدائل الفكرية ومكنوها من السيطرة 

  بل املؤسسات الرتبوية واحكعليمية.
رص زعماء املدرسة الزيدية يف عرصنا بل استهالك الُمنتج ثانيها: اقت

الفكري والفقيه السابق، مما جعله غري فاعل يف احكجديد بل مستوى الفكر 
ومية، إىل جانب غياب الشخصيات العلمية القادرة بل جتديد  واحلياة ا

  اجظريات، وترتيب أولويات املدرسة. 
ي تعرض  املذهب الزيدي من ثاخكها: ردة الفعل اجاجتة عن اهلج وم ا

ين لم يفرقوا يف هجومهم بني زيدي » الوهابية«قبل ما يطلقون عليه:  ا
  وجارودي، وعمموا موقف اجلارودية بل سائر الزيدية.

رابعها: طغيان مد املذهب اإلمايم من خالل املطبوخت، والفضائيات، 
مما يمأل الفراغ ،  -ت أو اكد -واإلنرتنت، يف وقت خلت الساحة الزيدية 

ي يتفق مع  وتسلل داء احكطاول بل الصحابة من خالل اجَّفس اجلارودي ا
  اإلمامة والصحابة واحكفضيل. ائلمذهب اإلمامية يف بعض مس

íe^vĆ’Ö]àÚíèæ…^¢]ÌÎçÚ 

يديةاختلف موقف اجلارودية عن موقف سائر  حابة،جتاه  الزَّ وتوافق  الصَّ
، رغم أن حيث صاروا يَْرُمون من قوس واحد، موقف اإلماميةمع  إىل حد كبري

حىك عن اجلارودية يف مسألة  -وهو من اجلارودية  -السيد محيدان القاسيم 
الصحابة قولني: قول يذهب إىل تفسق من تقدم علياً ، وقول يتوقف فيهم، 
وأكد أن اخكا  أكرث ما نُقل وصح عن السلف، وقرر أن املتوقفني هم أهل 
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قني) أن )1(احكحصيل منهم ين يف (أنوار ا . وكذلك ذكر احلسن بن بدر ا
  اجلاروية بني متوقف ومفسق.

اإلمام أمحد بن سليمان ومما جاء عن اجلارودية يف مسألة الصحابة: أن 
 : عن اجلارودية أنهم يتربؤون ممن يف (حقائق املعرفة) ذكر  ه)566(املتو

وعندنا أن من تقدم بل أمري املؤمنني «فقال:  هلم،تقدم اإلمام علياً، ثم رجح قو
فقد ، صىل اهللا عليه وآ وسلمم عليه بعد اجيب أو قدَّ عليه السالم  يلع

وقد تهدد اهللا الظاملني باجار  ،وهو اكفر نعمة فاسق ظالم ،وجحد حقه ،ظلمه
وقد صح أنهم ظلموه حقه وأنكروه سبقه غري جاهلني وال  ،واخلزي واكوار

بها اإلمام أمحد بن سليمان  وهذا حكم بل الغيب ومبالغة تفرد .)2(»نيكّ شا
يدية.من بني أئمة    الزَّ

حيىي بن احلسني: لم يتابع اجلارودية يف مقاحكهم إال اإلمام  العـالَّمةقال 
ولكنه خد وأكد بأن ما يروى عنه إما مدسوس، أو أنه قد  .)3(أمحد بن سليمان

  . )4(رجع عنه
موقفاً  ه)393(العيا بن يلع قاسم الوذكر السيد محيدان القاسيم لإلمام 

ً فذكر أنه قال   اجيب أن اخلرب أ قد«: )والوهوم األهواء ذم( كتاب يفمتشددا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وذكر العالمة حيىي بن احلسن  .كتاب (املنزتع من اقوال األئمة) 319جمموع السيد محيدان ) 1(
وهذا رأي غري «) : أن العبارة جاءت يف جمموع السيد محيدان بلفظ: 213يف (اإليضاح 

ثم قال ورأيت من صحفه من جارودية الزمان فحذف من نسخته اليت ». املحصلني منهم
  كتبها لفظ: (غري). فقاتله اهللا ما أجرأه بل الكذب واحكحريف.        

  .231املعرفة ـ خمطوط ) حقائق 2(
  ) املستطاب ـ خمطوط. ترمجة أ اجلارود.3(
  ..235ـ  234االيضاح ملا خفا ) 4(
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نيا يفارق لم صىل اهللا عليه وآ وسلم  أسامة جيش يف أمره خولف ح ا
 حُمَمَّدٌ  َوَما﴿ :قائل من عز فقال بفعلهم اهللا أخرب القوم فعل ما قبل ومن ،وغريه

َفإِنْ  الرُُّسُل  َقْبلِهِ  ِمنْ  َخلَْت  َقدْ  َرُسوٌل  إِالَّ 
َ
وْ  َماَت  أ

َ
ْقَقابُِكمْ  بَلَ  اْغَقلَْبُتمْ  ُقتَِل  أ

َ
 َوَمنْ  أ

اكِِرينَ  اهللا َوَسَيْجزِي َشيًْئا اهللا يرَُضَّ  َفلَنْ  َعِقَبْيهِ  بَلَ  َفْنَقلِْب    .]144[آل عمران/ ﴾الشَّ
صىل اهللا  اهللا رسول وذرية يلع إال - بلغنا فيما - الشاكرون يكن فلم

 أول هذه فاكنت املؤمنني؛ من تبعهم ومن ،املؤمنني أمري وذرية عليه وآ وسلم
 يلع واكن ،فرقة لكهم اجاس فاكن صىل اهللا عليه وآ وسلم حممد أمة فرقة

 اهللا رسول ذكر كما الكتاب مع املؤمنني أمري يزل فلم ثانية؛ أمة وأصحابه
عليه   هداهم ما إال يهتدون ال اءالعشو خبط خيبطون دنياهم يف والقوم

ه األمور بعض يف فزعهم عندالسالم  ً ، إ لون وهم ،عليهم للحجة تثبيتا  يَُدوِّ
  .)1(»قبلهم األنبياء أمم من اكن من دوالأ واليتهم

 باألمر يشهدون ،األعظم السواد عن وسألت«:  )احكنبيه كتاب( و
: صىل اهللا عليه وآ وسلم اهللا رسول قول وينكرون ،الغار لصاحب واخلالفة

 أن -  اهللا أكرمك - األخ أيها اعلم: فاجلواب ).مواله فعيل مواله كنت من(
 سامرية وبني بينهم فرق ال صىل اهللا عليه وآ وسلم حممد أمة سامرية هؤالء

فال فرق بني يلع  ،فض هارونفض يلع كما رُ وقد رُ  ..عليه اهللا صىل مو أمة
ي لك نفس بما زواهللا جما، ع هواهبرسل اهللا وات َض فَ وال فرق بني من رَ  ،وهارون

  .)2(»فجعلنا اهللا من الاكسبني خريا برمحته ،كسبت من خري ورش
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . كتاب (املنزتع من أقوال األئمة) 308) جمموع السيد محيدان 1(
الئل2( .  .) احكنبيه وا   خمطوط. ضمن جمموع كتب اإلمام القاسم العيا
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وحيسن احكنبيه هنا بل أن فهذه من األقوال الصادرة عن أئمة اجلارودية، 
يدية،بل أنها للناس يقدمون أفاكرهم اجلارودية  بل تعميم  نعملويو يه الزَّ

حابةموقفهم من  يدية،بل مجيع  الصَّ ح أن بعضهم قام جبمع بعض  الزَّ
  ومن ذلك: ،نصوص األئمة يف شأن اخلالفة وزعم أنها تؤيد موقف اجلارودية

ين (1( قني) للحسن بن بدر ا من ، ه)670) ما تضمن كتاب (أنوار ا
غري أن تلك األشياء منقولة  ،أخبار وحاكيات تو بموقف حاد من اخللفاء

يديةعن كتب بعض الغالة ال عن كتب    .الزَّ
وقد جزم بأنه يلزم ، ه)7(ق  )جمموع للسيد محيدان() ما تضمن كتاب 2(

 ضال؛ هلم متبع لك وأن ،ضالل أئمة خياملشا بأن تعاىل اهللا يدين أن« الشييع:
  .)1(»مع خمالفه الضالل يكون أن لزم؛  يلع مع تعني ذاإ احلق ألن

رية رشح األبيات الفخرية) للسيد 3( ) مباحث تضمنها كتاب (الآليل ا
ين وذكر يف ، حممد بن حيىي بن احلسن القاسيم. وهو تلميذ احلسن بن بدر ا

حابةكتابه أنها جرت بينه وبني اإلمام حيىي بن محزة مناظرة يف شأن    .الصَّ
وعن كتابه قال السيد العالمة حيىي بن احلسني بن القاسم يف (املستطاب): 

خرج يف الرشح إىل مذهب اجلارودية فكدره بذلك، وتعّدى فيه إىل سب «
أشياء يف رشحه هذا غري صحيحة، فال يغرت  وروى الصحابة، فال قوة إال باهللا.

. مع أن املذكور بها، فإنها ختالف عقائد السلف من علماء أهل اكيت وغريهم
ء من علم العربية، وال يعرفه  رشح يف خطبة كتابه هذا أنه ال حيسن ل
ف وهو  املعرفة احلقيقية، فقد اعرتف بقصوره عن مرتبة العلماء، فكيف احكأ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ترمجة (حممد بن حيىي القاسيم) - خمطوط –املستطاب ) 1(
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  .)1(»ال يعرف نفائس العلوم وأساسها، ومدار معرفة املعا واملقاصد وغراسها
اقوتة املضي4(  ئة يف معرفة اإلمامة) للقاسم بن جنم ) كتاب بعنوان: (ا

ين القاسيم ( قني) و(جمموع ، ه)1064ا أورد فيه بعض ما جاء يف (أنوار ا
. وقد سأل نفسه )نهج اكالغة(مع ذكر بعض اجصوص من  )،السيد محيدان

يف آخر الكتاب إن اكن يتبىن السب والرباءة فلم جيزم بذلك. فلو اكن فيما نقله 
  به. ْقنَعاً ألخذمن األقوال مَ 

، ) كتاب بعنوان: (مناظرة الشييع واجاصيب) إلبراهيم بن حيىي األخفش5(
وهو شخص جمهول بالنسبة يل لم أقف  بل ترمجة، وقد اطلعت بل كتابه 

 ،وزعم بأنها تؤيد قول اجلارودية ،مجع فيه روايات عن األئمةاملذكور فوجدته 
  وليست كذلك.

لكشف اإلبهام واحكمويه يف يء ـف اكاتر املض) كتاب بعنوان: (السي6(
ين اجعيم ( )إرشاد الغيب ه). رد فيه بل كتاب 1220إلسماعيل بن عز ا

منها: أن ، وقد اطلعت عليه فوجدت فيه مآخذ كثرية، الشواك (إرشاد الغيب)
ً أن يكون  مؤلفه انتقد الشواك بل تلميحه إىل موقف اجلاروية؛ منكرا

ورصح بتوقفه  ،يُقدم بل سب أو براءة أو يتطاول بتكفري أو تفسيقهنالك من 
لك احلجج. ،يف املسألة حكم بالفسق ويتطاول يف احكجريح وحيشد    ثم خد 

) كتاب بعنوان: (العسجد املذاب يف منهج اآلل يف األصحاب) 7(
يقال إنه رد بل كتاب (إرسال ، ه)1256إلسماعيل بن حسني جغمان (

ؤابة) طلعت عليه اوقد  ،بذل ما بوسعه من إيراد أقوال األئمة ،للوزير ا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . كتاب (احكرصيح باملذهب الصحيح) 211 ) جمموع السيد محيدان1(
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وذلك أمر  ،فوجدت أن معظم ما روى عنهم ال يتجاوز ذكر أولوية اإلمام يلع
  خمتلف عن السب والرباءة.

الرافعة للتلبيس بل اخللق)  ،) كتاب بعنوان (الرسالة املوضحة للحق8(
بن يلع بن حممد القاسيم املغديف  ويسميه اكعض (طراز األسانيد) وهو لصالح

ه) وقد خصصه حكحريم الرتضية بل اخللفاء الراشدين ولم يرتك جهداً 1085(
  بل ما يرويه اإلمامية يف كتبهم. ظواعتمد بشلك ملحو ،يف الطعن عليهم

وقد نظرت يف تلك الكتب واملباحث؛ فوجدت أن ما يوردونه فيها من الكم 
وأولوية اإلمام ، يشيد بماكنة أهل اكيت وفضائلهم فبعضه عن األئمة أنواخً:

وبعضه يتعرض  وذكر أدحكهم بل ذلك وتضعيف حجج خمالفيهم.، يلع باخلالفة
وجيش ، وبيعة اخللفاء الراشدين، كقصة فدك، كر حوادث تارخيية معينة

وبعضه ذلك خمالفات فادحة تدين املشايخ اخكالثة.  ويستنتج من، أسامة
وعمر بن العاص ، كمعاويةر اهللا عنه ،  ملناويي اإلمام يلع يتضمن جترحيا

وبعضه يتضمن طعناً  دون اخللفاء الراشدين.، اههمـوأشبة، ـواملغرية بن شعب
 ً   أو بما يقتضيه ظاهر الالكم.، يف اخللفاء الراشدين ترصحيا

برصف اجظر عن صحة اجقل  -وهما ، وما يعنينا هنا هو اجوخن األخريان
يرون أن غريه اكن أو منه ، اعرتاض بل َحَدث - جمرد  -إما : )1(وعدمها
، وسباب بني، وبراءة رصحية، من دون براءة أو سباب. وإما طعن ظاهر، وأصلح

عند ، تلك األقوال املنسوبة إىل األئمة -فيما م  -وقد أوردت  ، وهو قليل
  بما يناسبها. ذكر لك إمام وعقبت عليها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حذف وحتريف ، مما جيعلين هاأن يف بعضهتلك الكتب من ثناء مراجعة اجقل أ) فقد وجدت 1(

  ثق بما اختص هؤالء بنقله يف هذا اكاب، وخصوصا ماحكوه باملعىن. أال 
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يديةعمل علماء  يدية، بل تميزي موقف اجلارودية عن موقف سائر  الزَّ الزَّ
رجة األو بل ما جاء يف كتب اإلمامية اجلارودية وبينوا أن ، يعتمدون يف ا

  .هائثم يتأولون بعض اجصوص يف ضو، مبارشة أو بواسطة
يديعيل بن احلسني * ف نَسب إىل اجلارودية ما نزه  يف (املحيط باإلمامة) الزَّ

يدية، فقال    .)1(»ذهبت (اجلارودية) إىل احكربؤ من القوم: «عنه سائر الزَّ
الطعن والسب مما اختصت به اجلارودية محزة  بناإلمام عبد اهللا اعترب * و

نقل  أكرث ما: «أنالسيد محيدان عنه حىك ، حيث دون السلف من أهل اكيت
وإن اكن ، بل تلفيق واجتهاد - من احكوقف  - قلنا  هو مافوصح عن السلف 

 ً    .)2(»الطعن والسب من بعض اجلارودية ظاهرا
روايات عن اإلمام زيد واكاقر والصادق يف فأورد حيىي بن محزة * أما اإلمام 
 عتمد عليه عند أكابر أهلوهذا هو امل«ثم قال: ، وعمر بـكراخكناء بل أ 

! فاهللا حسبهم فيما قالوه ؟فأين هذا عن هذيان الروافض واجلارودية ..اكيت
  !)3(»بل ما نقلوه وكذبوه مهؤوماكف

خمتصون من بني سائر  - أي اجلارودية  - أنهم«يف (الرسالة الوازعة): وأكد  
يديةالفرق  وقد نقل عن بعضهم إكفار  ،باحكخطئة للصحابة وتفسيقهم الزَّ
حابة،بعض  وهذه  ،واهللا حسبهم فيما زعموه واعتقدوه وهو هلم باملرصاد الصَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بأصول اإلمامة ـ خمطوط طاملحي) 1(
وزعم أنه يف بعض أجوبته (املنزتع من أقوال األئمة)،  319) حاكه السيد محيدان يف املجموع 2(

 املوجودة خبطه. 
يباج الو رشح خطبة (3(   ).152) ا
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املقالة ال تنسب إىل أحد من أكابر أهل اكيت وعلمائهم وأئمتهم .. وبل 
وحنن نربأ إىل اهللا من هذه املقالة وليس  ،اجلملة فهذه فرية ليس فيها مرية

فمن اهتدى فلنفسه وذلك هو  ،يان وجه املحجةعلينا إال إظهار احلجة وب
  . )1(»املتوجه عينا
اعلم أن فيمن يديع حب أهل «القر يف (املنهاج):  العـالَّمة* وقال 

حابةون يف حق بقوماً يرك عليهم السالم اكيت خطراً ر اهللا عنهم  الصَّ
 ً ً  ،عظيما زري عليهم لو ولعلَّ امل ،وتارة يفسقون ،كفرونفتارة يُ  ،وضالًال بعيدا

فيها  ىولرأ ،لوجدها ال تساوي أثر نعاهلم ،اإلنصاف عنينظر يف حال نفسه ب
ً عن مراتبهم يف العلم والعمل  ،وكيف وقد أثىن اهللا عليهم ورسو ،قصورا

 ،واجلهاد يف سبيل اهللا ،مع ما هلم من السابقة يف اإلسالم ،وبرشهم باجلنة
ينوإحياء معالم  ،والصرب بل الشدائد   ؟)2(» ا

ين  موقف الزيدية عن موقف اجلارودية جتاه بن احلسن ومزي اإلمام عز ا
املذهب «أنهم يفسقونهم ، ثم قال:  :فحىك عن اإلمامية واجلارودية ،اخللفاء

: أ ً وال فسقاً.اخكا قال اإلمام حيىي: وهو رأي أهل  ن ما ذكر ال يعد كفرا
    .)3(»و املختاراحكحقيق من أئمة الزيدية واملعزتلة. وه

يليم أن اجلارودية ربما أخذوا موقفهم من  العـالَّمة* وذكر  حابةا  الصَّ
حابةفأما من طعن بل «فقال: ، عن اإلمامية ، ممن يسبهم ويتسىم بالزيدية الصَّ

ولعل ذلك اكن منه ، وجاوز يف أمره الرصاط املستقيم، اخلطأ العظيم أفقد أخط
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .58 – 57) الرسالة الوازعة 1(
  ) منهاج املتقني ـ خمطوط.2(
:  (القول يف احكفسيق)املعراج رشح املنهاج خمطوط: اجلزء ) 3(   .اخكا
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من اإلمامية وغريهم من اكاطنية ، فضةملا سمع به من خرافات الرا
  .)1(»وال يغرت مسلم خقل ب من ذلك، اإلسماعيلية

واري يف (تعليق الرشح)  * وبني العـالَّمة املتقدمني  أن القول بتفسيقا
ه ذهب بعض اإلماميةقال  ،شهر الروايات عن اجلاروديةبل يلع أ    .)2(وإ

تتفق رواية «أمحد بن حيىي حابس يف (رشح اخكالثني):  العـالَّمة* وقال 
  .)3(»خيأنهم يفسقون املشا -اجلارودية  - أصحابنا عنهم

حيىي بن احلسني يف (املستطاب) بعد أن نسب الرباءة  وأوضح العـالَّمة* 
فمنهم من قال  اختلفوا، أتباع أ اجلارود أن«من الشيخني إىل اجلارودية: 

يبمقاحكه من  ومنهم من يتوقف فال يقول برتضية وال  ،وقد انقرضوا ديةالزَّ
  .)4(»سب

يدية: أن مذهب  إسحاق بن حممد العبدي يف العـالَّمة* وذكر  واحد يف  الزَّ
حني ذهب إىل أن اجاس يف  ،حق الشيخني؛ ولم خيالف يف ذلك إال أبا اجلارود

  .)5(وماكبر اكفر ،إنكار تلك اجصوص بني: مقرص فاسق
يـدية يف مسألة  فيف هذه اجصوص كفاية للمنصف حكميزي موقف الزَّ

حابة عن موقف اجلارودية، وإدراك حقيقة ما يترسب إىل  عرب  كتبهمالصَّ
  املتعصبني والغالة، ومحل الالكم بل غري وجهه الصحيح.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .410) قواعد عقائد آل حممد خمطوط 1(
ين يف املعراج خمطوط2(  ، اجلزء اخكا : (القول يف احكفسيق).) حاكه عنه اإلمام عز ا
  عند الالكم يف إمامة اإلمام يلع .رشح اخكالثني املسألة، ) 3(
يدية الصغرى ) ترمجة أ اجلا) 4(  .رودكما يف (طبقات الزَّ
 .صنعاء - خمطوطة اجلامع الكبري 209ـ  1/207االحرتاس من نار اجرباس ) 5(
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  المبحث الثالث: شبهات حول الخلفاء
يديةعلماء لم يكتف  وموقف اجلارودية يف  بيان الفرق بني موقفهمب الزَّ

حابة؛ ن أش ومن ذلك دراسة ما ، وتفصيالً  للرد عليهم إمجاالً  ابل تصدوالصَّ
، أبرزها وأشهرها يتذرع به اإلمامية واجلارودية للالكم عن اخللفاء الراشدين

  : شبهات أربع
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حينما اكن بل فراش  - وسلم صىل اهللا عليه وآروي أن رسول اهللا حيث 
ً أراد أن يكتب  - املرض وذكروا أن  .بعده تضل نلبأن األمة  :وصفه ،كتابا

ً فقالبن  عمر وعندنا كتاب اهللا  عليه،غلب قد الوجع  إن :اخلطاب رآه متعبا
قوموا  :صىل اهللا عليه وآ وسلم اجيب قالف .فاختلفوا وكرث اللغط .حسبناوهو 

  .عين وال ينبيغ عندي احكنازع
إن «رويت القصة عن ابن عباس، وذكر أنه انتقد عمر بل ترصفه، وقال: 

الرزية لك الرزية ما حال بني رسول اهللا وبني أن يكتب هلم ذلك الكتاب 
  .»الختالفهم ولغطهم

يدية،وهذه القصة لم يروها املحدثون من  ولم خيض يف تفاصيلها  الزَّ
ً خبراً  ،إما ألنها لم تصح عندهم ،لمائهمع امتقدمو وإما ألنهم يرونها َحَدثا

وال  ،شأنه شأن غريه مما ال يقوم عليه حكممُحِّل من احكأويل ماال حيتمل، و
ينبين عليه موقف؛ وإنما خاض فيها بعض متأخريهم عندما ُطرحت كواحدة 

  ا آخرون.وتأوهل ،من املآخذ بل عمر بن اخلطاب؛ فشكك بعضهم يف صحتها
ً من اخللق يف زمن عمر ما «: بن محزة قال اإلمام حيىيو ذلك  إن أحدا

صىل اهللا عليه وآ  تهمه بالردة والرجوع عن اإلسالم بعد وفاة رسول اهللا
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   .ولو اكن ما نقلوه صحيحاً لوجب ذلك ،وسلم
عليه ل وَّ عَ فُ فال  ،فإنما هو منقول باآلحادة هذا اخلرب ر صحدّ : إذا قُ أضافو

حكبس عليه حال رسول اهللا اوجيوز أن يكون عمر قد  ،يف املسائل العلمية
  .)1(»فيكون اخلطأ يف هذا دون اخلطأ يف العمد ،فظنه مغيم عليه

: حيىي بن احلسن  العـالَّمةذهب و ن ظَ هذه األخبار ال فُ إىل أن القر
  .)2(ق بهاسّ فَ فضًال عن أن فُ  ،هاقُ دْ ِص 

أن يكون اخلرب صدقاً؛ ألنه يق بتكذيب « اإلمام املهدي:استبعد و
ولم  ،واإلعراض عن قبول الرشيعة ،الرسول صىل اهللا عليه وآ وسلم يف احلال

وحىك عن الشيخ أ القاسم  .يكن عمر ممن أظهر الكفر بعد اإليمان
ً فقد احكبس بلإأن اخلرب  :البسيت صىل  حال رسول اهللا عمر ن اكن صحيحا

  .   )3(»فظنه مغشياً عليهلم اهللا عليه وآ وس
ه من التشنيع  أما اإلمامية واجلارودية فاحتجوا بالقصة بل ما يذهبون إ

صىل اهللا بل رسول اهللا منه واعتربوا ذلك اعرتاضاً ، بل عمر بن اخلطاب
ً  واستخفاف اً عليه وعصياناً وردّ  عليه وآ وسلم   به.  ا

حيث استغلها اجاقمون بل عمر  ،واحتدم الرصاع حول تفسري هذه احلادثة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ين يف املعراج ج) 1( وأما عمر فاشتبه : «6/24نهاج املوقال ابن تيمية يف /. 2نقله اإلمام عز ا
من شدة املرض، أو اكن من أقوا املعروفة،  صىل اهللا عليه وآ وسلم عليه هل اكن قو

؟ أهجر؟ فشك يف ذلك ولم جيزم بأنه هجر،  واملرض جائز بل األنبياء، وهلذا قال: ما
 ». معصوم غريوالشك جائز بل عمر فإنه 

 ) املنهاج ـ خمطوط. 2(
رر الفرائد خمطوط (جلزء اخكالث ) 3(  . باب يف رد ما ُطعن به بل اخللفاء) –ا
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بينما  بن اخلطاب ووضعوها يف سياق مشهد يو بأنه أقدم بل كبرية ال ُيْغَتفر.
 يف رشح نيلعلماء املتلكمبأن ا«بالغ املدافعون عن عمر إىل درجة القول: 

ألنه خ  ؛أنه من دالئل فقه عمر وفضائله ودقيق نظرهاتفقوا بل احلديث 
ً   عليه وآ وسلمصىل اهللاأن يكتب  ألنها منصوصة  ،ربما عجزوا عنها أمورا

 يِف  َفرَّْطَنا َما﴿ :لقو تعاىل ،حسبنا كتاب اهللا :فقال عمر، ال جمال لالجتهاد فيها
ءٍ  ِمنْ  الِْكَتاِب  ْ َْومَ ﴿ :وقو. ]38األنعام/[ ﴾َ ْ ْكَملُْت  ا

َ
ْيَمْمُت  ِديَنُكمْ  لَُكمْ  أ

َ
 َوأ

ِْسَالمَ  لَُكمُ  َوَرِضيُت  نِْعَميِت  َعلَْيُكمْ 
ْ

فعلم أن اهللا تعاىل أكمل . ]3[املائدة/ ﴾ِديًنا اإل
صىل اهللا عليه وآ فأمن الضالل بل األمة وأراد الرتفيه بل رسول اهللا  ،دينه

  .)1(»فاكن عمر أفقه من ابن عباس ،وسلم
وعند احكأمل فيما استنتجه الطرفان املختلفان جند أنها جمرد افرتاضات 

أو يقوم عليها حكم؛ ألنه لم يأت  ،ال يصح أن ينبين عليها موقف ،وخترصات
  .ؤكد هذه الفرضية أو تلكولم تقم قرينة مقبولة ت ،يف اجص ما يدل عليها

رسول بأن  -بال مستند  -حيث يو  ،فالكم اجاقمني فيه غلو يف القدح
ً عن اخلالفة، وأن  ه اعرتض ذلك ر اهللا عن عمراهللا أراد أن يكتب شيئا

ً كيد لإلسالم واملسلمني وحاشاه. والكم املوالني فيه مبالغة يف احكربير يو  ا
صىل اهللا عليه وآ لم يدركه رسول اهللا  بأنه أدرك من مصلحة املسلمني ما

  !!هلم يعلم وعلم من القرآن ما ،وسلم
أحدها: اجظر يف مدى  ،هوجواجظر يف املسألة من عدة  ريواألو أن جي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. وممن أطال يف تأويل هذه القصة القا عياض يف  11/90) أنظر رشح مسلم للنووي 1(

  وما بعدها طبعة دار الفكر. 2/193 الشفاء
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: اجظر يف  ،ثبوت الرواية إذ ال يمنع من ذلك كونها يف الصحيحني. اخكا
بل فرض ثبوتها.  ،القرائن املقبولة اليت ترشد إىل املدلول الصحيح للرواية

باعتبار ذلك  ،اخكالث: الكف عن تفسري اجوايا وبناء املواقف بل جمرد الظنون
  غيب ال يعلمه إال اهللا. 

 ،نة ونقلها الشيعة اإلمامية عنهموردت يف كتب أهل السُّ فقد ة ـأما الرواي
  عن ابن عباس من طريقني:ويه مروية 
: : قال ،بن عباساعن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن من طريق الزهري  األو

ْكتُُب لَُكْم : «ملا اشتد باجيب صىل اهللا عليه وسلم وجعه قال
َ
اْثتُوىِن بِِكتَاٍب أ

ً َال تَِضلُّوا  ،قال عمر إن اجيب صىل اهللا عليه وسلم غلبه الوجع». َنْعَدهُ  ِكتَابا
وال ينبيغ  ،قوموا عين :قال ،وكرث اللغط ،فاختلفوا .وعندنا كتاب اهللا حسبنا

زية لك الرزية ما حال بني رسول إن الرَّ  :فخرج بن عباس يقول .عندي احكنازع
  .)1(اهللا وبني كتابه

سمع سعيد  عن سليمان األحول أنهمن طريق سفيان بن عيينة  واخكانية:
يوم اخلميس وما يوم « :يقول ر اهللا عنهما بن عباسابن جبري سمع 

 ؟يا أبا عباس ما يوم اخلميس :قلت .دمعه احل لَّ اخلميس ثم بكى ح بَ 
فقال ائتوىي بكتف ، وجعه صىل اهللا عليه وآ وسلماشتد برسول اهللا  :قال

 ،نيب تنازع عندوال ينبيغ  ،فتنازعوا .أبدا أكتب لكم كتابا ال تضلوا بعده
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 7/155) و4432( 1/11) و114( 1/39واكخاري الرسالة، ) 2990( ) أخرجه أمحد1(
) والنسا يف (الكربى) 4242) و(4244( 5/76) ومسلم 7366( 9/137) و5696(

 . 7474و 5822
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ي أنا فيه خري مما تدعونين  ،فقال ذروىي ،استفهموه ؟أهجر ؟ما  :فقالوا فا
ه وأجزيوا الوفد  ،قال أخرجوا املرشكني من جزيرة العرب :فأمرهم بثالث ،إ

 ،سكت عنهافمنهم من قال:  ،اخكاخكة. واختلفوا يف بنحو ما كنت أجزيهم
  .)1(أحد الرواةنسيها من قال: ومنهم 

يهجر رسول  :فقالوا ،من طريق األعمش عن سعيد )2(و رواية للطربا
يا رسول اهللا أال نأتيك  :قالوا ،ثم سكتوا وسكت .صىل اهللا عليه وسلم  اهللا
  ؟ما قال بعد ؟بعد

أن من طريق قرة بن خا عن أ الزبري عن جابر  )3(و رواية ال يعىل
ً قبل دخ  صىل اهللا عليه وسلمرسول اهللا  كتب فيها كتابا ال  موته بصحيفة 

وتكلم عمر بن اخلطاب ، واكن يف اكيت لغط ،ضلونضلون بعده وال يُ يَ 
  . صلة اهللا عله وآ وسلم ها رسول اهللاَض فَ رَ فَ 

وفيه:  ،جابر أ الزبري عنمن طريق ابن هليعة عن  و رواية ألمحد
  .)4(عمر بن اخلطاب ح رفضها فخالف عليها

 ،أبيهعن  ،سلمأعن زيد بن  ،هشام بن سعدمن طريق و رواية للطربا 
دعوا يل ا« :قال صىل اهللا عليه وسلم ملا مرض اجيب :عن عمر بن اخلطاب قال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يف  ، واكخاريالرسالةط  )1935( يف املسند  )، وأمحد526(املسند ) أخرجه احلميدي 1(

) وأبو 4241( 5/75 يف الصحيح  ) ومسلم3168( 4/120) و3053( 4/85 الصحيح 
 . )5824( "الكربى"والنَّسا يف  )3029( يف السنن  داود

 ) بسند ضعيف . 12261( 11/445رجه الطربا يف (الكبري) ) أخ2(
: رجا رجال 4/214 الزوائد )، وقال اهليثيم يف جممع1871( 3/394  ) أخرجه أبو يعىل3(

 .  الصحيح
 قال اهليثيم: فيه ابن هليعة وفيه خالف. ) ط الرسالة. 14726رقم () أخرجه أمحد 4(
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شد أفكرهنا ذلك  ».بداً أبصحيفة ودواة اكتب لكم كتابا ال تضلوا بعده 
ً  بصحيفة أكتب لكم كتاباً ادعوا يل « :ثم قال ،الكراهة  ».ال تضلوا بعده أبدا

نكن إ :فقلت ؟تسمعون ما يقول رسول اهللا الأ :فقال النسوة من وراء السرت
ركبنت  حّ ذا َص إو ،عينكنأذا مرض رسول اهللا عرصتن إ ،بات يوسفحيصو

  .)1(»نهن خري منكمإف ،دعوهن« :صىل اهللا عليه وسلمرسول اهللا  :فقال .عنقه
أمرىي : قال بن أ طالبأن يلع نعيم بن يزيد من طريق و رواية ألمحد 

ن أقال فخشيت  ،اجيب أن آتيه بطبق يكتب فيه ما ال تضل أمته من بعده
قال أو بالصالة والزاكة وما  ،أحفظ وأيع إ :قال قلت ،تفوتين نفسه

  .)2(ملكت أيمانكم
األلفاظ وتفاوت يف الصحة هذه جممل الروايات بما فيها من اختالف يف 

  والضعف.
ي تدل عليه هو@،هاا دالحكـأمو صىل اهللا أن رسول اهللا  :فالقدر املشرتك ا

طلب أثناء مرضه ما يكتب فيه نصيحة لألمة. واختلفت ، عليه وآ وسلم
و  ،أو بما اكن يريد أن يو هحيث جاء يف بعضها: أن ،ذلك افيما عد

و بعضها: أن عمر هو القائل: غلبه  ،وبني ذلكعضها: أن عمر حال بينه ب
و بعضها: أن املشادة  ،د القائلدَّ و بعضها: أنهم قالوا ذلك ولم حُي  ،الوجع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
). وقال اهليثيم: رواه الطربا يف األوسط وفيه 5338( 5/288) أخرجه الطربا يف (األوسط) 1(

يف حديثه نظر، وبقية رجا وثقوا و   : العقييل حممد بن جعفر بن إبراهيم اجلعفري قال
 بعضهم خالف. 

ه غري عمر بن ن: رواه أمحد وفيه نعيم بن يزيد ولم يرو ع، وقال اهليثيم)693() أخرجه أمحد 2(
 .   الفضل
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حابة،وقعت بني نساء اجيب وبني  و بعضها: أنه طلب من يلع كتابة ما  الصَّ
  عنه ما أراد.  فَظ فحَ  ،يريد
ونشك يف احكفاصيل  ،وهذا جيعلنا نقف عند ما توافقت عليه الروايات 

وال جنزم ببناء أي حكم عليها السيما  ،والزيادات اليت تفرد بها بعض الرواة
  مع تضادها وتعارضها.

ما يكتب بأمر بأن يأتوه  صىل اهللا عليه وآ وسلمفإذا صح أن رسول اهللا 
فالظاهر أن عمر أخطأ  ،أىب ذلك وأن عمر ،ما ال يضلوا بعدههلم عليه 

 : . ولكن متثالمور أن يبادر لالأواكن حق امل ،أمر »ائتوىي«احكرصف؛ ألن قو
ً ملجرد  ً سلبيا الرغبة يف ال جيوز أن نفرض لعمر نوايا أو نفرس موقفه تفسريا

فنقول: إنه إنما أراد أن يوفر بل رسول اهللا  ،بل حنمله بل السالمة ته،إدان
وز ـ. كما ال جي»عغلبه الوج«وذلك ما تو به عبارة:  ،ب شدة مرضهاجلهد بسب

  لم يدركه رسول اهللا. أن نبالغ فنقول إنه أدرك من مصلحة اجاس ما
كتابته صىل اهللا عليه وآ وسلم  وليس جا أن نفرض أن ما أراد رسول اهللا
ين اليت ال يتم إال بها ن رسول بأيح ملا يف ذلك من تلو ،اكن أصًال من أصول ا

ما من شأنه أن حيفظ األمة  قرّص ولم يبلغ لك صىل اهللا عليه وآ وسلماهللا 
 بَلَّْغَت  َفَما َيْفَعْل  لَمْ  َوإِنْ ﴿ فينطبق عليه ما جاء يف قول اهللا تعاىل: ،من الضاللة

والواقع أنه صلوات اهللا وسالمه عليه قد بلّغ مجيع ما لكف  .]67/[املائدة ﴾رَِساحَكَهُ 
: ،به َْومَ ﴿ وأخربنا اهللا بذلك يف قو ْ ْكَملُْت  ا

َ
ْيَمْمُت  ِديَنُكمْ  لَُكمْ  أ

َ
 َعلَْيُكمْ  َوأ

ِْسَالمَ  لَُكمُ  َوَرِضيُت  نِْعَميِت 
ْ

   .]3[املائدة/ ﴾ِديًنا اإل
أما القول بأن رسول اهللا اكن يريد أن يكتب وصية تنصُّ بل خالفة 

وأن عمر بن اخلطاب أدرك ذلك فحال بينه وبني ما  ،اإلمام يلع بن أ طالب
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وأما قصة «حيث قال ابن تيمية:  ،اآلخرون بمثلها قابلهاأراد؛ فمجرد دعوى 
ي اكن رسول اهللا فقد جاء  ،يريد أن يكتبه صىل اهللا عليه وسلم  الكتاب ا

 ً صىل قالت قال رسول اهللا  ،كما يف الصحيحني عن خئشة ر اهللا عنها مبينا
ً  اديع :يف مرضه  عليه وسلماهللا فإ أخاف  يل أباك وأخاك ح أكتب كتابا

  .)1(»بـكراهللا واملؤمنون إال أبا   متمن ويقول قائل أنا أو ويأىبأن يتمىن
، وال ينبين عليها حجةبل ختمينات ال تقوم ا االفرتاض وذاك جمرد وهذ 

واألسلم فيها اعتقاد أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآ وسلم ما ترك  .موقف
مر بتبليغه ألي سبب من األسباب، ومَحْل املختلفني 

ُ
إن صحة الرواية  -شيئاً أ

  واهللا أعلم. بل أحسن املحامل، ويه متاحة دون أد تعسف.  -

íãfÖ]íÚ^‰_éqàÂÌ×~jÖ]VíéÞ^nÖ] 

وعمر: أنهما ختلفا عن جيش أسامة بن  بـكر أ ومما حيتج به اجاقمون بل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

): 6751). قال الطربا يف االوسط (2387وهو يف صحيح مسلم رقم (. 6/23هاج السنة ) من1(
 إال كيسان بن صالح عن رواه وال كيسان، بن صالح إال الزهري عن احلديث هذا يرو لم

. و يف فضائل الصحابة أيوب بن حممد بن وأمحد هارون، بن يزيد به تفرد سعد، بن إبراهيم
 فليصل بكر أبا مروا« من طريق سفان اخكوري عن الزهري: 589لعبد اهللا بن أمحد رقم 

، اجاس يتشاءم أن فكرهت: خئشة فقالت ،»باجاس  بكر أبا إن: قو: حلفصة فقلت بأ
 فليصل بكر أبا مروا«: فقال عمر، أمرت فلو يبك، مقامك يقم ما وم رقيق، رجل

 باجاس، فليصل بكر أبا مروا يوسف، صواحبات إنكن«: فقال عليه، فأخدت ،»باجاس
ورواه  .عنه حدثونا الزهري، من أسمعه ولم: سفيان قال. »بكر أبا إال واملؤمنون اهللا يأىب

عن خئشة، قالت: قال يل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يف )، 1611الطيالس رقم: (
ي مات فيه:  كتابا ال اديع يل عبد الرمحن بن أ بكر، أكتب أل بكر «مرضه ا

   »دعيه معاذ اهللا أن خيتلف املؤمنون يف أ بكر«ثم قال: » خيتلف عليه بعدي
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وشدد بل خروجه واكنا  صىل اهللا عليه وآ وسلمزيد بعد أن جهزه رسول اهللا 
  وقد رويت يف القصة روايات خالصتها: ،من مجلة أفراده

ر عليه أسامة صىل اهللا عليه وآ  أن رسول اهللا جهز جيشاً لقتال الروم وأمَّ
حابةواكن يف ذلك اجليش كبار  ،وجهوحث بل خر ،بن زيد من املهاجرين  الصَّ

أتاه نبأ  ،بالقرب من املدينة )اجلرفوبينما أسامة خميم بعسكره يف ( واألنصار.
أبو أنفذ ثم  ،خليفة بعده بـكرفرتيث ح ُدفن ونُّصب أبو  وفاة رسول اهللا

حابةمراجعة كثرية من  رغمجيش أسامة  بـكر واهللا ال  :وقال ، يف ذلك الصَّ
  ها رسول اهللا.دأحل راية عق

قامة عنده من أسامة لإلعمر بن اخلطاب قد استطلق  بـكر أبوواكن 
وخد  افغز ،ح بلغ ختوم اكلقاء من أرض الشاماجليش  سارو ،فأطلقه 

 ً   .)1(مظفرا
عند  -وليس فيه  ،هذه جممل أحداث القصة وما توافقت عليه الروايات

وال عمر وال أسامة؛ ألن اجليش اكن  بـكرما يوجب الطعن بل أ  -احكأمل 
فلما تو َجدَّ جديد ، قد أخذ يف االستعداد للرحيل حسب أمر رسول اهللا

فاكن من اجلفاء أن يتحرك  ،بل تغري الوضع برّمته ،وحدث ما ال يمكن جتاهله
، وسلمصىل اهللا عليه وآ اجليش قبل أن يشارك يف تشييع جنازة اجيب 

ومن احكقصري أن يذهب دون أن يشارك يف تنصيب ويشارك اجاس أحزانهم، 
فانتظر ح  ،تعامل معهيبعد رسول اهللا يك  هويعلم من هو و أمر ،خليفة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وما  17/177، ورشح ابن أ احلديد 6/304) أنظر تفاصيل القصة يف: اكداية واجهاية 1(

  بعدها.
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ها وتم األمر كما  اتضحت الرؤية، ثم ذهب وجهته اليت وجهه رسول اهللا إ
  ينبيغ.

يديةوالعارف برأي  ن الواجبات اليت ال جيوز يف أن تنصيب اخلليفة م الزَّ
ً وفق رؤيتهم ،احكباطؤ فيها ً صحيحا  ؛يدرك أن موقف جيش أسامة اكن موقفا

، إذ ليس اخلروج للغزو أهم من تنصيب خليفة يتو إدارة شؤون املجتمع
   .وتؤخذ عنه احكوجيهات واألوامر

بل احكخمني وتفسري  -كعادتهم  -وعمر بنو  بـكرولكن اجاقمني بل أ 
صىل اهللا عليه أن رسول اهللا افرتضوا حيث  ،وايا فقدموا القصة بل حنو آخراج

ب خليفة بـكرتعمد إبعاد أ  وآ وسلم خلوا اجلو لعيل ح ُفنَصَّ  ،وعمر 
مما جعل رسول اهللا يشدد بل  ،وعمر أدراك ذلك فتثاقال يف اخلروج بـكروأن أبا 

. )1(»من ختلف عن جيش أسامة لعن اهللا«ح رووا أنه قال:  ،خروج اجليش
لك وأرصا بل خمالفة أمر  -حسب زعمهم  -وعمر  بـكرولكن أبا  لم يلتفتا 
من  -يف نظرنا  - حتليل ال يصح وذلك  !!صىل اهللا عليه وآ وسلمرسول اهللا 
  عدة وجوه:
أنه جمرد ختمني وخَترُّص، ورد يف تأويالت بعض الغالة وهم متهمون  األول:

، فضًال عن تأويالتهم، ولم تدل عليه قرينة ظاهرة يف روايتهم يف هذا اكاب،
ل عليه، خصوصاً يف مثل هذا املقام.   فال ُفَعوَّ

: ودعواهم اجص بل يلع؛ ألنه لو اكن هنالك نص  ضأن ذلك يتناق اخكا
  وملا احتاج إىل ترتيب هذه العملية. ،بهاجيب رصيح الكتىف 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ، الطعن الرابع. 17/177وما بعدها، ورشح نهج اكالغة  30/427) أنظر حبار األنوار 1(
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صىل اهللا عليه ص يؤدي إىل الشعور بأن رسول اهللا رُّ خَ أن هذا احكَّ  اخكالث:
ي ال  ،فشل يف تربية أصحابه وآ وسلم ويظهره بمظهر املتحايل الضعيف ا

  فحاشاه حاشاه صلوات اهللا وسالمه عليه. ،حول  وال قوة جتاه بعض أصحابه
يديةومن املالحظ أن قدماء مؤر   ،لم يتحمسوا حكحليل هذه القصة الزَّ

وإنما خاض فيها بعض املتأخرين جماراة  ،واعتربوها جمرد حدث طبييع
هم ال يكاد يتجاوز ما أورده ابن أ احلديد يف متأخري ح أن نقل ،لآلخرين

  . ، وما تضمنته كتب احكاريخ األخرى)اكالغة (رشح نهج

íãfÖ]ê×ÂÝ^Úý]î×ÂÝ‚ÏjÖ]VínÖ^nÖ] 

تعددت اآلراء يف حكم املتقدمني بل اإلمام يلع نتيجة لالختالف يف 
  اجظر إىل ما يُذكر من أدلة بل أولويته.

يرون أنه لم يثبت ما يدل بل أولويته باخلالفة  فجمهور أهل السنة
م عليه غرَيه ،أصالً  ء بل من تقدمه أو قدَّ اعتربوا ما ورد يف و ،وباحكايل فال 

جمرد ، )الغدير(وحديث ، )لةاملزْن (مثل حديث  ،حقه من األحاديث الصحيحة
اكن فيها ما يدل بل اخلالفة لعلمه  إذ لو ،فضائل ال داللة فيها بل اخلالفة

حابة،   وهم خري أمة أخرجت للناس.  ،ولو علموه ملا خالفوه الصَّ
داللة رصحية قاطعة بل تدل تلك اجصوص  يرون أن ومجهور اإلمامية

ويرى ، صىل اهللا عليه وآ وسلمخليفة بعد رسول اهللا اإلمام يلع  تعيني
 ،أن املتقدمني عليه اكنوا يعلمون تلك اجصوص ويعرفون دالالتها )1(بعضهم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نسبت القول هنا إىل بعض اإلمامية وليس إىل مجيعهم، أل وقفت كعضهم بل نصوص ) 1(

يدية يف احلك م بل مناويي اإلمام يلع، ومن ذلك قول الرشيف املرت يف ـتوافق رأي الزَّ
= 
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ً  ،ولكنهم جتاهلوها لك حيكمون عليهم بالزيغ  ،وأعرضوا عنها عناداً وتمردا و
والرباءة منهم. ووافقهم يف ذلك  التشنيع عليهموال يتحرجون من  ،واالحنراف

يديةبعض اجلارودية من    .)1(الزَّ
يدية فهم يرون أن  ،فقد اختلف موقفهم عن هذا وذاك أما مجهور الزَّ

ً اإلمام علي  ،كسبقه إىل اإلسالم ،اكن أو باخلالفة العتبارات ومؤهالت ش ا
 ،صىل اهللا عليه وآ وسلماهللا وقرابته من رسول  ،وبالئه يف اجلهاد بالًء حسناً 

وحسن  ،وسعة العلم ،اكلشجاعة واإلقدام ،وتمزيه بصفات قيادية رفيعة
ماكنته وفضله يمكن أن تِصف نصوص إىل جانب ما ورد يف حقه من  ،احكدبري

  يُستنتج منها أنه اكن األو باخلالفة.
ه  يف ، ويرون أنما يذكرونه اإلمامية واجلارودية  وال يذهبون إىل ما ذهب إ

وتعمد  ،وفهمه ،مركبة من ثالث مراتب: وجود اجصمسألة اجص دعوى 
  خمالفته. و لك منها نزاع بنّي.

ً فريون أن هنالك نصوصاً؛ @،أما وجود اجصوصف وأقربها  ،أصحها ثبوتا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنا ال نديع علم الرضورة يف اجص ال ألنفسنا وال بل خمالفينا، وما : « 2/98(الشايف) 
وقال السيد اكشف الغطاء يف (أصل الشيعة ». ابنا رصح بادخء ذلكنعرف أحدا من أصح

ين لم يتسموا بتلك ): «188وأصوهلا  َّ حابة ـ وهم األكرث ا وال أقول : إنَّ اآلخرين من الصَّ
، الك ومعاذ اهللا أْن يُظن فيهم ذلك، بإرشادهالسمة ـ قد خالفوا رسول اهللا ص ولم يأخذوا 

رض يومئٍذ، ولكن لعلَّ تلك اللكمات لم يسمعها لكُّهم، ومن وهم خرية َمْن بل وجه األ
سمع بعضها لم يلتفت إىل املقصود منها، وصحابة اجيب الكرام أسىم من أن حُتلِّق إىل أوج 

 » . مقامهم بغاث األوهام 
زعمت «بعد ذكر اتفاق الشيعة بل القول باجص:  يف (االنتصار)وقال اإلمام حيىي بن محزة ) 1(

ين دال حكه بل إمامتهاإل   . »مامية واجلارودية أنه نص جيل يعلم من رضورة ا
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ي جاء فيه أن رسول وأكرثها تداوًال: حديث (الغدير)  ،داللة بل املقصود ا
و(حديث . )1(»من كنت مواله فعيل مواله«قال:  صىل اهللا عليه وآ وسلماهللا 

أنت مين بمزنلة «لعيل:  صىل اهللا عليه وآ وسلمقول اجيب املزنلة) وهو 
  . )2(»هارون من مو

يديةفريى علماء @،وأما داللة تلك اجصوص حتتمل أكرث من  هاأن الزَّ
تكن واضحة يف احكنصيص  ولم ،حيث جاءت بالوصف دون التسمية ،معىن

هن ،بل تعيينه خليفة كما هو احلال يف  ،حبيث تفهم بتلقائية تتبادر إىل ا
ف الرشعية القطعية ولكنها مما حيتاج إىل  ،مثل: الصالة والزاكة وحنوها ،احكاك

  نظر .
يدييلع بن احلسني  العـالَّمةفقد ذكر  يديةأحد علماء  - الزَّ يف القرن  الزَّ

يديةأن : )3(يف (املحيط باإلمامة) - اخلامس اهلجري  إىل أن اجيب تذهب  الزَّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) و يف مسند ابن عباس رقم 414أخرجه أمحد يف مواضع من مسنده منها عن يلع رقم () 1(
) عن 3713). وأخرجه الرتمذي رقم (18479) و مسند الرباء بن خزب رقم (3061(

. و طر هيب . ق كثريةزيد ابن أرقم وصححه األكا يف "سري أعالم اجبالء" ح قال ا
وأما حديث من كنت مواله : «7/74"فتح اكاري"قال ابن حجر يف . : متنه متواتر8/335

فعيل مواله، فقد أخرجه الرتمذي والنسا وهو كثري الطرق جداً، وقد استوعبها بن 
األحباث "ملقبيل يف وقال ا». عقدة يف كتاب مفرد، وكثري من أسانيدها صحاح وحسان

نيا معلوم.244-243" املسددة   : فإن اكن مثل هذا معلوماً وإال فما يف ا
) وأمحد رقم 3724رقم (، والرتمذي )2404رقم ( ، ومسلم) 3706رقم ( اكخاري أخرجه) 2(

حابة، و) 1463( أورده الكتا يف نظم احكناثر يف وغريهم عن أكرث من عرشين من الصَّ
 الصحابة عدد فبلغ جزء يف طرقه عساكر ابن تتبع وقدوقال:  195اتر ص احلديث املتو

  .وعرشين نيفاً  فيه
 . 152) انظر : كتاب املحيط بأصول اإلمامة ـ خمطوط ـ 3(
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 هنص بل يلع نصاً لم يعلم السامعون منه مراد صىل اهللا عليه وآ وسلم
 ،وذلك كخرب (الغدير) ،عرف مراده باالستداللوإنما يُ  ،بعدهم نْ رضورة وال مَ 

  .وخرب (املزْنلة)
يديةولعلماء   املتقدمني منهم واملتأخرين نصوص كثرية تؤكد هذا  الزَّ

: (اإلمامة عند  ،املعىن ً منها يف كتا يديةذكرت طرفا وسأكتيف هنا بذكر ، )الزَّ
 ً سواء  ،رد اإلمام عبد اهللا بن محزة بل القائلني بأن اجص بل اإلمام يلع جليا

 حبيث يعلم زعمت اإلمامية أن اجص جيل« ولفظه: ،اكنوا إمامية أو جارودية
وأن اللك َعِلَم أن قصد اجيب أن علياً  ،اجلميع اضطروا إىل العلم باملراد به أن

ً  ،وعمر وعثمان بـكردون أ  ،إمام األمة بعده بال فصل  وأن من تقدم عليا
صىل اهللا عليه ماكبر خمل خبالف ما علم رضورة من دين اجيب  ه السالميعل

حابةوأن  ،وآ وسلم   .عليه السالم اكبروا وباهتوا يف أمره الصَّ
ل  ولك مذهب ال  ،عليهواجلواب عليهم: كنَّا نقول: إنكم أتيتم ما ال د

ل عليه فهو باطل ل عليه؛ فألن األدلة حمصورة بل: داللة  ،د ا أنه ال د أمَّ
والسنة  ،وال برهان يف العقل يدل بل ذلك. وبل: الكتاب الكريم ،العقل

ا الكتاب فال يمكن ادخء ذلك لوقوع و ،املعلومة اإلمجاع الظاهر. أمَّ
ُُّكمُ  إِغََّما﴿ -االختالف يف معىن اآلية  ِ ُ  اهللا َو ُ ِينَ  َوَرُسو َّ ِينَ  آَمُنوا َوا َّ  يُِقيُمونَ  ا

َالةَ  اَكةَ  َويُْؤتُونَ  الصَّ ه إىل  - ]55املائدة/[ ﴾َراكُِعونَ  َوُهمْ  الزَّ وافتقار ما تذهب إ
وكذلك حديث (الغدير) و(املزْنلة). وما انفردت بروايته اإلمامية فال  ،الرتجيح

وحصول العلم  ،ن أن يق ببلوغه حد احكواترعتصححه األمة فضًال 
  الرضوري.

يسلكون  ،مقاحكهموحنارير  ،ا نعلم أن رجال اإلمامية وعلماءهمنأنمؤكداً: 
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وهو  ،و(آية الزاكة يف الركوع) ،االستدالل خبرب (الغدير) و(املزنلة)مسلكنا يف 
 ،ويرجحون ويبالغون يف الكشف واحكبيني ،معلوم يف تصانيفهم وكتبهم

فلو اكن املراد بها معلوماً  ،واالستدالل إىل نهاية اإلماكن يف اآلثار واألخبار
كما فعلنا يف  ،عندهم رضورة كما زعموا الستغنوا بذلك عن الكشف واكيان

ل بل أن  ،أصول الرشائع املعلومة رضورة ألننا ال ننصب ألهل اإلسالم ا
 ،وأن احلج إىل بيت اهللا تعاىل ،وأن الزاكة مفروضة يف األموال ،الصلوات مخس

ملا اكنت هذه األمور  صىل اهللا عليه وآ وسلموأن نيب هذه األمة حممد 
 ،ال كشف ملن قد أظهر اعتقاد دين اإلسالممعلومًة رضورة لم تفتقر إىل بيان و

بل ولكناه إىل علمه.. فلما رأينا علماءهم املربزين اكلرشيف املرت املوسوي 
وتأخر عنه من أهل الالكم بالغوا يف تبيني معىن اآلية واخلرب بل  ،ومن تقدمه

علمنا أنهم من اعتقاد الرضورة بل شفا جرف هاٍر؛ ألن من حتمل  ،األخبار
وكيف يكشف املكشوف؟ أو جيتهد يف  ،قة يف إظهار الظاهر اكن خبثاً املش

  صفة املشاهد املعروف؟
صىل اهللا وحنن وإياهم قد اتفقنا بل أن اإلمام بعد رسول اهللا وأضاف: 

وأن من تقدم عليه  ،بال فصٍل يلع بن أ طالب أمري املؤمنني عليه وآ وسلم
اجص يوصل إىل الرضورة لوصلنا؛ فلو اكن ما ذكروا من  ،فقد أخطأ وع

ل فلو حصل  ،وكيفية ترتيب االستدالل ،التفاقنا حنن وإياهم بل العلم با
يع بعض املشاهدين العلم دَّ العلم هلم حلصل جا رضورة.. وكما ال يصح أن يِ 

وكما ال حيصل العلم كعض السامعني  ،كذلك هذا ،باملشاهدة دون صاحبه
فكذلك هنا.. واألدلة جيب أن تكون خمة  ،املتواترة دون بعضبمخرب األخبار 
وإنما ينازع يف  ،وال يصح أن يدعيها اكعض دون اكعض ،لعموم احكلكيف
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  .)1(»الفؤويصححها امل ،معانيها املخالف
و هذا ما يكيف كيان أنما يُْستدل به من اجصوص بل إمامة اإلمام يلع 

اللة يديةعلماء قال وهلذا  ،للك ناظر نظرهوباحكايل ف ،ليس قطيع ا  الزَّ
ية ال يعلم املراد بها إال برضب من فِ الصحيح عندنا أن تلك اجصوص خَ «

مما حيتمل لفظ  -فال يكون الصارف هلا عن اإلمامة إىل غريها  ،االستدالل
ً ملا عِ  - ذلك اجص  فال ، صىل اهللا عليه وآ وسلمه رضوري من اجيب مُ لْ رادا
 .)2(»إذ ال داللة تدل بل استحقاقه ذلك ،لك الكفر وال الفسقيستحق بذ

وبهذا يتبني أنما ورد من اجصوص يف خالفة يلع يه إما صحيح غري رصيح أو 
ومثل ذلك ال يكون حجة قاطعة تنبين عليها مواقف  ،رصيح غري صحيح

  والرباء.  الوالء
اختيار فال يمكن اجلزم بأن من عدل عن  ،أما دعوى تعمد املخالفة

ً باجص وأنه جتاوزه عناداً،ر اهللا عنه اإلمام يلع ألن ذلك غيب  ؛ اكن خملا
  ولم ترد رواية صحيحة تكشف عن ذلك.

يديةهلذا مَحَل علماء  م عليه بل السالمة الزَّ دم اإلمام يلع أو قَدَّ  ،َمن َيقَّ
عنهم بل رووا فضائلهم واحتجوا بما روي  ،ولم يتجاوزوا يف نقدهم حد األدب

  من حديث وتفسري وفقه وأثنوا عليهم بما يليق بمقامهم كما قدمنا.
و هذا املعىن جاء عن اإلمام القاسم بن حممد وهو من املتشددين يف 

واحلق أنهم إن لم يعلموا استحقاقه دونهم بعد : «مسألة اإلمامة أنه قال
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 51 ص  العقد اخكمني يف تبيني أحاكم األئمة اهلادين ورد شبه الروافض الغالني )1(
ومزيدا من احكفاصيل يف كتا (اإلمامة عند ، 291) أنظر قواعد عقائد آل حممد ـ خمطوط 2(

يدية).  الزَّ
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ولعل توقف احكحري فال إثم عليهم .. وإن علموا فخطيئتهم كبرية.. ثم قال: 
ونظرا حلساسية هذه  .)1(»كثري من أئمتنا لعدم العلم بأنهم علموا أو جهلوا

يديةبعنوان (اإلمامة عند  مفردأفردتها ببحث ، املسألة وكرثة تشاعيبها   ). الزَّ

íãfÖ]Õ‚Êî×Âðøéj‰÷]VíÃe]†Ö] 

يديةلم يهتم قدماء  ً بتفاصيل قصة فدك الزَّ ذكرها ومن ذكرها منهم ، كثريا
عليه  عن يلع، عن جده، بيهأعن ح أن اإلمام زيد روى ، بال تشنج ومبالغة

ً ن األإ«قال: السالم،  نما تركوا العلم مرياثا إ، وال درهما نبياء لم خيلفوا دينارا
  .)2(»بني العلماء

صىل إن رسول اهللا «وُسئل اإلمام القاسم بن إبراهيم عن مرياث اجيب فقال: 
نيا وسلماهللا عليه وآ  ولم يرتك ، بل أمته تو وقد فرق لك ما يملك من ا

  ».يلع بن أ طالب فأخذه، إال سـالحه
 صىل اهللا عليه وآ وسلمُذكر أن رسول اهللا «فقـال: ، وسـئل عن (فدك)
  . هكذا بصيغة احكمريض.)3(»اهللا عليها فداكً  أعطى فاطمة صلوات

الفكرية والسياسية يف لك عرص أما املتأخرون فيبدو أن تقلب املناخات 
فصار من غري املنطيق أن ينسب ، فليسوا بل قول واحد، أثرت بل مواقفهم

هم موقف واحد غري أنهم متفقون يف اجلملة بل أن مطاكة وقعت من ، إ
، وإن اختلفوا يف تفسري األحداث وتفاصيلها، يف شأن فدك بـكرفاطمة أل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الطبعة األو 178و 168) األساس: 1(
. وأخرجه: الرتمذي، وأبو داود، وابن حبان، وابن ماجة، عن أ 383) مسند اإلمام زيد 2(

رداء.  ا
 ، مسائل حممد بن القاسم. 2/560 ) اإلمام القاسم بن إبراهيم، املجموع3(
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  واملشهور عنهم قوالن:، و درجة اجَّقد والعتب
صىل أن فاطمة طلبت فدك بل أنها هبة هلا من رسول اهللا @القول األول:

ح ادىع ، وهو قول أكرثهم، وأنها صادقة فيما ذكرت، اهللا عليه وآ وسلم
صىل اهللا عليه وآ أن آل حممد ال خيتلفون أن اجيب «اإلمام القاسم بن حممد: 

ين عن اإلمام حيىي بن محزة . وروى)1(»أحنلها فاطمة وسلم أنه ، اإلمام عز ا
ً إ«: قال ي أدعته فاطمة يف فدك اكن حقا ي عليه األكرث من أكابر  ،ن ا وهو ا

املناظرة  بـكرتفق عليه أهل احكاريخ وأنها جرت بينها وبني أ او، أهل اكيت
   .)2(»إياهاحنلها دعت أن أباها او، يف فدك

اث فال يرون صحة ذلك؛ ألنه يلزم منه أن أما طلب فدك بل أنها مري
عوى، لم يهبها صىل اهللا عليه وآ وسلمرسول اهللا  ، وأن الزهراء أخطأت يف ا

ثم اختلفوا يف حكم ترصف   وقد ثبت عندهم أنها ادعت اهلبة ويه صادقة.
  بل أقوال: بـكرأ 

دعوى واكن عليه أن يصّدق ، أخطأ يف ترصفه بـكرأن أبا  م األول:ـاحلك
وأنها لن تطلب ما ليس هلا ، فاطمة ويقبل بينتها؛ ملا يعرف من فضلها وتقواها

وأنه اكن ينبيغ مراخة شعورها ولو من باب حق اخلليفة يف ، حبق؛ لعصمتها
  ح قيل: ، األمواليف احكرصف 

 وماذا عليهم لو أطابوا جنانها   وما رّضهم لو صدقوها بما اّدعت
 طلبوا فيما ادعته بيانها مْ فلِ    نبيهموقد علموها بضعة من 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 2/250) اإلمام القاسم بن حممد، االعتصام حببل اهللا املتني 1(
ين بن احلسن، املعراج رشح املنهاج ـ خمطوط. 2(  ) اإلمام عز ا
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:ـاحلك االستجابة  بـكروعليه فال يلزم أبا ، اعتربوا بَيِّنتها ناقصة م اخكا
عوى متوقف بل تمام اكينة، هلا ال ، وإن اكنت صادقة يف نفسها؛ ألن قبول ا

م لغري ـفكم من فاضل صادق يف دعواه يكون احلك، بل فضيلة املديع
العصمة هنا؛ ألن اجاس دعوى وال عربة ب، دم كفاية اكيِّنة الرشعيةصاحله؛ لع

ل، متساوون يف أحاكم الرشع ل هنا. وبناء بل هذا ، إال ما خصه ا وال د
  ترصفا صحيحاً. بـكراعتربوا ترصف أ 

:ـالق ، سألت فدك بل أنها مرياث ر اهللا عنها أن فاطمة@ول اخكا
ً إىل عموم قو ْوَالِدُكمْ  يِف  اهللا يُوِصيُكمُ ﴿ تعاىل: استنادا

َ
َكرِ  أ  َحظِّ  ِمْثُل  لِثَّ

نْثََينْي 
ُ ْ
صىل اهللا روى هلا ما سمع من رسول اهللا  بـكروأن أبا . ]11[النساء/ ﴾األ

  يف شأن مرياثه. عليه وآ وسلم
وناظرت أبا ، عن طلب اإلرث لم تتخلَّ فرأى بعضهم أنها ، ثم اختلفوا

. غري أن ذلك اكن )1(غض ولم تكلمه ح ماتت انرصفت ويهو، بـكر
و ذلك قال ، وليس بدافع العداوة واجوايا السيئة، نتيجة الختالف الفهم

وتأولوا خرب  ،اعوأما أمر فدك فقد اكن فيها الزنِّ «اإلمام عبد اهللا بن محزة: 
حنن معارش األنبياء ال نورث ما خلفناه «:  صىل اهللا عليه وآ وسلماجيب

  .)2(»بل غري ما تأوجاه »صدقة
عن  بـكربينما روى آخرون أنها كّفت عن الزناع بعد سماع ما روى أبو 

ويه من الوقافني ، ألنه مصدق عندها، صىل اهللا عليه وآ وسلمرسول اهللا 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) املحيط باإلمامة ـ خمطوط .1(
)2 ،  . 355ـ  352) اإلمام عبد اهللا بن محزة، املجموع املنصوري اجلزء اخكا القسم اخكا
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وإنما راجعته يف ذلك بل جهة «،  عند رشع اهللا وما روي عن أبيها رسول اهللا
   .)1(»تجوابه سكتت وأعرضت عن ذلك وكفّ فلما عرفت ، ستخباراال

إن فاطمة ملا سمعت اخلرب من أ «فقال:  ،اججري العـالَّمةوهذا ما رجحه 
حابة، وشهد بسماعه بعض  بـكر انقياداً ر اهللا عنها سكتت فاطمة الصَّ

  .)2(»للحق وطوخً للرشع
وال ، هاشأن ورفعةالزهراء  بقدروليس فيه ما خُيل ، وهو قريب إىل الصواب

ً هلا؛ فلما ، يعين أنها اكنت مرصة بل طلب اكاطل ولكنها طلبت ما رأته حقا
وهذا شأن ، أذعنت  وسلم وآصىل اهللا عليه سمعت ما روي عن رسول اهللا 

  وأصابت يف الكف ثانياً.، صابت يف الطلب أوالً لك تيق. فأ
 بـكرألن أبا  - إن صح  -اإلمام حيىي بن محزة غضب الزهراء واستغرب 

إنما طلب منها إقامة اكينة، وقد جاءت بعيل وأم أيمن، فقال: امرأة مع االمرأة، 
لك، وإنما طلب أبو  احلق، فإذا  بـكرأو رجل مع الرجل. قال: فغضبت فاطمة 

لك، فاحلق أغضبها لك -فيما نعتقد  -ويه  .)3(غضبت  إن صح ، لم تغضب 
  احلق أغضبها.وحاشاها من أن يكون ، أنها غضبت

وكرثة اللغط حوهلا فقد أفردتها  -كسابقتها  -ونظرا حلساسية هذه املسألة 
) رشحت والصديق حتت عنوان (فدك وحقيقة الزناع بني الزهراءمفرد ببحث 

  فيه كثرياً من احكفاصيل اليت ال بد من معرفتها للخروج برؤية واضحة.
  .واحلمد هللا رب العاملني

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ين بن1(  احلسن، املعراج رشح املنهاج ـ خمطوط . ) اإلمام عز ا
 ) عبد اهللا اججري، رشح القالئد ـ خمطوط .2(
  .153) اإلمام حيىي بن محزة، الشامل ـ خمطوط. ونقله عنه اهلادي الوزير يف (نهاية احكنويه) 3(
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